A Revista Científica FACIMED (ISSN 1982-5285) é o veículo oficial de comunicação
da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal-RO, publicada exclusivamente em
ambiente virtual e tem acesso aberto por meio do seu endereço eletrônico.

CONSELHO EXECUTIVO
Sandra Maria Veloso Carrijo Marques - Presidente da FACIMED
Daniela Shintani - Diretora Geral da FACIMED

CONSELHO EDITORIAL
Heriton Marcelo Ribeiro Antonio - Coordenador
Weliton Nunes Soares – Membro

APOIO TÉCNICO
Departamento de Arte, Marketing e Informática:
Bruno Olsen
Glaubert Dumpierre
Sérgio Henrique Martins Peluzzi
Wandreson Castro

Secretária:
Naiara Matos Bragança

FACIMED – Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal
Revista Científica FACIMED
Av. Cuiabá, 3087 - Jd. Clodoaldo - 76.963-665 - Cacoal - Rondônia - Brasil
Telefone: +55(69) 3311-1950 – R-124
E-mail: revista@facimed.edu.br
Endereço eletrônico: http://www.facimed.edu.br/site/revista/

SUMÁRIO
AVALIAÇÃO DA CITOLOGIA ESFOLIATIVA COM KOH NO DIAGNÓSTICO DE
LESÕES ORAIS DE PARACOCCIDIOIDOMICOSE ................................................... 4
CORRELAÇÃO ENTRE EQUILÍBRIO E COGNIÇÃO EM IDOSOS
INSTITUCIONALIZADOS ........................................................................................... 15
DENGUE TIPO I: ESTUDO DE VARIAÇÕES NA SINTOMATOLOGIA FRENTE À
AUTOMEDICAÇÃO EM PACIENTES DA CIDADE DE CACOAL-RO .................. 26
LEVANTAMENTO DE DEMANDAS PSICOSSOCIAIS E O USO DO GRUPO
FOCAL COM IDOSOS ABRIGADOS EM UMA CIDADE DO INTERIOR DE
RONDÔNIA ................................................................................................................... 39
H1N1 VÍRUS: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO VÍRUS NO PERÍODO DA
PANDEMIA DE 2009 E 2010 NAS CINCO REGIÕES BRASILEIRAS .................... 53
INCIDÊNCIA DE LTA E INCREMENTO DO DEFLORESTAMENTO EM
RONDÔNIA, 2011-2015 ............................................................................................... 67
PERFIL CLÍNICO E DEMOGRÁFICO DA HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE
CACOAL/RO NO PERÍODO ENTRE 2007 A 2016 .................................................... 79
NÍVEIS SÉRICOS DE SÓDIO E POTÁSSIO EM PACIENTES COM MALÁRIA
CAUSADA PELO Plasmodium vivax EM UMA UNIDADE DE REFERÊNCIA PARA
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DOENÇA .................................................... 94
QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA NO DISTRITO DO RIOZINHO
CACOAL-RO ............................................................................................................... 106
VERIFICAÇÃO DOS ÍNDICES PARASITÁRIOS ENCONTRADOS NOS
APENADOS DO REGIME FECHADO DA UNIDADE DE DETENÇÃO DE
PIMENTA BUENO/RO ............................................................................................... 130

Revista Científica FACIMED, v6, n2, Jul/Dez 2017
ISSN 1982-5285 – Artigo original

AVALIAÇÃO DA CITOLOGIA ESFOLIATIVA COM KOH NO
DIAGNÓSTICO DE LESÕES ORAIS DE PARACOCCIDIOIDOMICOSE
SORTE, Andressa Jaques Boa1
MENDONÇA, Ivânia da Silva2
ARMONDES, Gustavo Andrade3
MORIN, Adriana4
5

SANTOS, Paula Vasconcelos Dos
ALMEIDA, Zilanda Martins De6
RESUMO
Paracoccidioidomicose, infecção fúngica sistêmica, com agente etiológico Paracoccidioides
brasiliensis, acomete os pulmões de homens que praticam atividades agrícolas, porém em alguns casos
pode apresentar manifestações orais. A citologia esfoliativa é um procedimento simples, não invasivo,
não precisa utilizar anestesia e consiste no exame microscópico do material raspado da superfície da
lesão da mucosa bucal. Possui ainda a vantagem de ser rápido, o que diminui a ansiedade do paciente.
O objetivo foi avaliar citologia esfoliativa usando KOH (hidróxido de potássio) como diagnóstico nas
manifestações orais de paracoccidioidomicose. Paciente do gênero masculino, 49 anos, histórico de
trabalho rural, apresentava lesões moriformes, na região de lábio inferior, fundo de vestíbulo inferior e
gengiva inserida de 1º e 2º pré-molar inferior. Diagnosticado a lesão, realizou-se coleta e esfregaço
com Swab, colocado uma gota de KOH 10%, esperado 10 minutos para exposição das estruturas do
fungo. O material colhido foi também transportado ao laboratório de microbiologia em meio Stuart,
semeado em placas contendo ágar Sabouraud, meio que favorece crescimento de fungos
leveduriformes e filamentosos. Nas lâminas observadas com KOH notou presença de estruturas
globulares, leveduriformes, sem brotamentos. Nas placas houve crescimento de colônias com
característica cremosas. Após esfregaço observou presença de leveduras, constituídas de células
grandes, globosas, parede celular dupla refringente, brotamentos semelhantes à orelha do Mickey
Mouse, considerado diagnóstico conclusivo para paracoccidioidomicose. Neste trabalho a citologia
esfoliativa mostrou-se eficiente no diagnóstico da paracoccidioidomicose, incentivando o seu uso
rotineiro na identificação de tais lesões.
Palavras chave: Saúde Bucal. Citologia. Lesões.
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INTRODUÇÃO

Paracoccidioidomicose (PCM) é uma doença granulomatosa sistêmica, causada por
Paracoccidioides sp. (P. Brasiliensis e P. Lutzii), geograficamente limita-se a América
Latina com as áreas endêmicas estendendo-se desde o México até a Argentina, constituído
uma das micoses sistêmicas de maior incidência na região, afetando principalmente no
Brasil, Colômbia e Venezuela. A incidência real desta micose encontra-se subestimada no
Brasil e pouco se conhece em relação à nova espécie descrita– P. Lutzii (SILVA, et al.,
2015; URAN, 2015), dimórfico, cresce em forma de levedura e se apresenta em forma de
filamento em temperatura ambiente (BRAD, et al., 2008). É uma doença rara em jovens e
crianças, e prevalente em adultos de 30 a 50 anos, acometendo mais homens que praticam
atividades agrícolas (GERVINI, et al., 2004). Adquirida através da inalação de propágulos
do fungo, a lesão é iniciada no pulmão, podendo propagar para os outros órgãos
(TOLENTINO, et al., 2010). Apresenta um tempo de incubação de aproximadamente
10anos, o que dificulta sua identificação (CALVET, 2010).
É importante que o profissional esteja atento para as manifestações orais, devido às
lesões que ocorrem na boca ter grande importância na caracterização clínica dessa patologia.
Assim o cirurgião dentista tem um papel importante na identificação dessas lesões, no
correto diagnóstico e encaminhamento para o tratamento adequado (PALMEIRO, et al.,
2005; TOLENTINO, et al., 2010).
Os sítios mais acometidos são lábios, bochechas, assoalho de boca, língua e faringe.
O periodonto também pode estar comprometido, o que resulta em mobilidade dentária
(CERRI; SILVA; PACCA, 1998).
Os diagnósticos diferenciais da paracoccidioidomicose incluem o carcinoma
espinocelular, tuberculose granulomatosa e sarcoidose de Wegener (AZEVEDO, et al,
2007). Também podemos incluir neoplasias, linfoma e doença de Crohn, mieloma,
metástase, distúrbios linfoproliferativos, histiocitose e osteomielite crônica (COSTA, et al.,
2005). Esta doença é diagnosticada com base em exame clínico, raios-X para detectar lesões
pulmonares, citologia esfoliativa ou biópsia da lesão (AZEVEDO, et al., 2007).
Estudos indicam que a citologia esfoliativa oral é um exame útil e válido na
Paracoccidioidomicose, pela sua facilidade de execução, baixo custo e ausência de efeitos
indesejáveis ao paciente, podendo ser utilizado com o exame de rotina ambulatorial no
diagnóstico de lesões orais suspeitas.
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O KOH (hidróxido de Potássio) a 10% é utilizado para dissolver o material protéico,
facilitando a detecção de elementos fúngicos, melhorando a sua visualização no microscópio
óptico (MURRAY, et. al., 2015). Essa técnica é útil em micoses cutâneas, subcutâneas e
sistêmicas. E consiste em colocar o material colhido em uma lâmina de vidro através de
esfregaço, adicionando KOHa 10%, cobre-se com a lamínula de vidro e aguarda10 minutos
para fazer a visualização microscópica (MIOTTO, et al., 2011).
Na literatura de Vieira et al. (2014), foram analisados a distribuição dos casos de
PCM no estado de Rondônia, o estudo apresentou um considerável percentual desta micose
em pacientes desta região,demonstrando assim a real situação epidemiológica da doença no
estado, e deste modo, caracterizando o estado de Rondônia como uma importante área
endêmica para a Paracoccidioidomicose.
O objetivo da pesquisa foi avaliar a citologia esfoliativa com auxílio do KOH10%
no diagnóstico das manifestações orais de paracoccidioidomicose.
Estudo descritivo corte transversal, aprovado pelo comitê de ética e pesquisa CAAE: 57100016.8.0000.5298.

CASO CLÍNICO

Paciente P.W. 48 anos, gênero masculino, com histórico de trabalho agrícola,
fumante, e há oito anos trabalha como pedreiro. Em junho deste mesmo ano procurou um
médico, pois estava se sentindo cansado e fadigado. Foram realizados os exames de RX de
tórax onde, segundo o médico, apresentava lesões características da doença do talo do
capim.
Figura 1. Radiografia dos pulmões

Fonte: ―Autoras 2016.
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Na cavidade oral apresentava lesões no lábio inferior com características
avermelhadas, salpicadas por pontos castanhos. Estas lesões estavam presentes também na
região de gengiva inserida inferior, próximo à região cervical dos dentes de 2º pré-molar
inferior direito à 1º pré-molar inferior esquerdo. No lábioinferior, lesão granulomatosa com
textura irregular, condição periodontal precária e ausência de alguns dentes. Dentes
presentes, na região anterior inferior apresentavam mobilidade, presença de raízes residuais
superiores posteriores de ambos os lados.
Figura 2. Lesões causadas pelos fungos P. brasilienses no lábio inferior, características avermelhadas
e aspecto granulomatoso com textura irregular.

Fonte: ―Autoras 2016.

Figura 3. Condição periodontal precária com lesões de aspecto moriformes, na região de 2º pré-molar
inferior direito à 1º pré-molar esquerdo.

Fonte: ―Autoras2016.
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Figura 4 Esfregaços realizados com Swabs.

Fonte: Autoras 2016

Depois de levantada a hipótese diagnostica de paracoccidioidomicose, fizemos um
exame com esfregaço direto; com uso de um Swab foi coletado da lesão um esfregaço, o
mesmo foi colocado em uma lâmina de vidro. Sobre ele foi colocado uma gota de KOH
10%. Neste preparado colocamos uma lamínula de vidro e esperado um tempo de 10
minutos para que pudesse haver clareamento, ou seja, exposição das possíveis estruturas do
fungo, em forma de leveduras apresentando possíveis aspectos morfológicos esféricos.
Conduzimos a lâmina ao microscópio óptico no aumento de 40x e, foram
encontradas leveduras, mas não leveduras com múltiplos brotamentos ligados a célula
principal.
O material coletado foi também plantado em uma placa, contendo o meio ágar
sabouraud. Este é um meio não seletivo para cultura e manutenção de fungos patogênicose
não patogênicos especialmente dermatófitos (AGAR, 2007). Essa placa foi encaminhada para
o laboratório da FACIMED (Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal) onde foi
colocado em luz natural, para posterior identificação. A cultura foi incubada a 36.5ºdurante
8 dias, houve um crescimento de colônias com aspecto cremoso. Escolheram-se colônias
para realização de esfregaço em lâminas, onde foi colocado KOH10%, observado leveduras
isoladas e leveduras com brotamentos múltiplos.
A biópsia da lesão feita pela CD (Cirurgiã Dentista) foi pelo método incisional. O
material colhido foi enviado ao laboratório de patologia em um recipiente contendo formol
a 10% para posterior avaliação, na qual, foi comprovada que o paciente estava com
Paracoccidioidomicose.
8
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Paciente encaminhado ao pneumologista para tratamento com antifúngico, onde o
médico optou pelo uso do itraconazol 100mg, 1comprimido diário por 6 meses.
Figura 5. Colônias com aspecto cremoso.

Figura 6. Leveduras
isoladas

Fonte: Autoras 2016

Fonte: Autoras 2016

Figura 9. Leveduras com brotamentos
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Fonte: Autoras
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DISCUSSÃO

Este relato mostra uma infecção sistêmica crônica com grande repercussão na saúde
pública, que pode comprometer múltiplos órgãos do paciente, inclusive cavidade oral,
necessitando de uma equipe multidisciplinar para melhor atendimento (GRANDO, et al.,
2010; ESPUNHARDI, et al., 2010). O caso apresentado reforça o papel do cirurgião dentista
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no auxílio diagnóstico e monitoramento da paracoccidioidomicose, em particular na forma
crônica, por afetar mucosas, e causar lesões no paciente que podem comprometer sua
qualidade de vida e ainda levar ao óbito (JÚNIOR; MONTI; GAETTI, 2016; CERQUEIRA
et al., 2016; GRANDO, et al., 2010; SHINOHARA, et al., 2016).
Como descrito na literatura, acomete especialmente trabalhadores rurais do gênero
masculino e idade entre 30 a50 anos, como o caso relatado (ARAÚJO, et al., 2003, VIEIRA,
et al., 2013). As mulheres são mais resistentes à doença, devido à presença do hormônio 17β estradiol que inibi a transição do conídio ou micélio para a levedura, justificando a maior
predominância em homens do que em mulheres. (EMIDIO, 2016, NEMECEK et al., 2006;
RAPPLEYE; GOLDMAN, 2006; SAN-BLAS et al., 2002).
No trabalho de Bisinelli et al. (2001), onde foram avaliados187 prontuários de
pacientes que tiveram a infecção, 102 apresentavam lesões visíveis, acometendo mais a
região de lábios, seguidos da oro faringe e palato duro. Segundo autores, as lesões bucais
possuem aparência moriformes semelhantes a amoras, podendo ainda se apresentar de
formas granulomatosas e eritematosas (BRAD, et al., 2008; VERLI, et al., 2005). Na
abordagem clínica destes pacientes, uma avaliação criteriosa e exames complementares,
como citologia esfoliativa e citologia incisional, são procedimentos de grande valia no
diagnóstico dessa doença (TOLENTINO, et al., 2010). Importantes alterações anatômicas e
funcionais resultaram na cicatrização das lesões oro-faciais, porém mais incapacitante
mostrou-se a fibrose pulmonar (PANIAGO, et al., 2003).
Citologia esfoliativa oral é um exame útil e válido na PCM, devido à simplicidade
na sua execução, baixo custo operacional, não apresenta efeitos indesejáveis, e pode ser
utilizado como exame de rotina ambulatorial no diagnóstico de lesões orais suspeitas. Podese colher material da superfície da lesão com auxílio de Swab e imediatamente examiná-lo
ao microscópio, colocando-o numa lâmina de vidro para microscopia e instilando uma ou
duas gotas de KOH 10%, observando-se assim o Paracoccidioides brasiliensis através de
sua dupla membrana típica, birrefringente ao micrométrico (ARAÚJO, SOUSA e CORREIA,
2003. LEME e MIZUNO, 2012). Utiliza-se também técnica de impregnação pela prata, por

método de Gomori a qual possibilita maior facilidade, fidelidade e nitidez em observar,
além de ressaltar sua utilização como método auxiliar no diagnóstico precoce e no controle
terapêutico das formas de PCM que comprometem a mucosa oral, bem como, no controle da
cura (ARAÚJO, SOUSA e CORREIA, 2003).
O termo cura não pode ser levado em consideração, mesmo após a terapia
medicamentosa, devido à possibilidade de ter novamente reativado no organismo o fungo.
10
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Os pacientes são orientados quanto à necessidade de acompanhamento sistemático mesmo
após o término da medicação (AZEVEDO, et al., 2007; MARTINS, et al., 2003). Os
medicamentos mais utilizados são a associação de sulfonamidas (sulfadiazina) e azólicos
(cetoconazole itraconazol) e anfotericina B. O sucesso da terapia depende tanto do
antifúngico utilizado, como do grau de disseminação das lesões e da capacidade
imunológica do paciente (ESPUNHARDI, et al., 2010).
No caso relatado o paciente foi tratado como uso de itraconazol. Autores relatam
que itraconazol como medicamento de escolha para tratar as lesões crônicas, tema
presentado ótimo resultado com diminuição das lesões orais e desaparecimento das lesões
pulmonares. A confirmação diagnóstica, além de auxiliar na interpretação da gravidade do
caso pode indica revolução para cura ou persistência da atividade. Apesar dessas
considerações, a duração do tratamento com ações é variável entre seis e doze meses
(BRITO et al., 2016; MARQUES, et al., 2007; AMBRÓSIO, et al., 2014).

CONCLUSÃO

No caso mostrado o exame direto com KOH10% após a citologia esfoliativa
apresentou estruturas características da presença do fungo, mas não de estruturas
determinantes da presença do paracoco. O uso do KOH nas amostras após cultura foi
eficiente, mostrando que o produto pode ser usado como um dos métodos de diagnóstico
para identificação do fungo. O caso aqui relatado mostra a importância das lesões orais no
diagnóstico para o tratamento precoce de doenças sistêmicas, e a necessidade do cirurgião
dentista estar atento e conhecer as características clínicas da PCM para a realização dos
testes diagnósticos, e encaminhamento para tratamentos adequados. É necessária uma
interação do cirurgião dentista, como estomatologista e pneumologista, para facilitar o
encaminhamento e tratamento do paciente acometido.
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EVALUATION OF KOH ESOLITHIC CYTOLOGY IN THE
DIAGNOSIS OF ORAL LESIONS OF PARACOCCIDIOIDOMYCOSE
ABSTRACT
Paracoccidioidomycosis, systemic fungal infection, with etiological agent Paracoccidioides
brasiliensis, affects the lungs of men who practice agricultural activities, but in some cases may
present oral manifestations. Exfoliative cytology is a simple, noninvasive procedure, does not need to
use anesthesia and consists of microscopic examination of scraped material from the surface of the
lesion of the buccal mucosa. It also has the advantage of being fast, which decreases the patient's
anxiety. The objective was to evaluate exfoliative cytology using KOH (potassium hydroxide) as a
diagnosis in the oral manifestations of paracoccidioidomycosis. A 49-year-old male patient with a
rural work history presented moriform lesions in the lower lip region, the lower vestibule fundus, and
the lower and lower premolar gingiva. Once the lesion was diagnosed, a swab was collected and
swabbed with a drop of 10% KOH, expected 10 minutes for exposure of the fungus structures. The
collected material was also transported to the microbiology laboratory in stuart medium, seeded on
plates containing Sabouraud agar, medium that favors the growth of yeast and filamentous fungi. In
the slides observed with KOH, the presence of globular, yeast-like structures without buds was
observed. In the plates there was growth of colonies with creamy characteristics. After smear, yeasts
were observed, consisting of large, globose cells, double refringent cell wall, buds similar to the
Mickey Mouse ear, considered conclusive diagnosis for paracoccidioidomycosis. In this study
exfoliative cytology proved to be efficient in the diagnosis of paracoccidioidomycosis, encouraging its
routine use in the identification of such lesions.
Keywords: Oral Health. Cytology. Injuries.
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CORRELAÇÃO ENTRE EQUILÍBRIO E COGNIÇÃO EM IDOSOS
INSTITUCIONALIZADOS
GONÇALVES, Daíse Polisel1
RIBEIRO, Débora Marques2
ANTONIO, Heriton Marcelo Ribeiro3
ARMONDES, Carla Caroline Lenzi4

RESUMO
Entre as consequências do envelhecimento podemos observar o declínio cognitivo e o déficit de
equilíbrio, que podem levar a perda da autonomia, deixando o idoso mais fragilizado e propenso a
quedas, especialmente aqueles que se encontram institucionalizados. Dessa forma, identificar a relação
entre envelhecimento, nível de equilíbrio, nível de cognição, é um fator importante para que
estratégias de atendimento possam ser desenvolvidas. Essa pesquisa teve como objetivo verificar a
existência de correlação entre equilíbrio e cognição em idosos institucionalizados nos municípios de
Cacoal/RO e Espigão do Oeste/RO. O projeto foi submetido ao CEP e aprovado de acordo com o
protocolo de número CAAE: 67713717.1.0000.5298, sendo um estudo transversal descritivo
qualitativo e quantitativo, realizado nas instituições asilares São Camilo de Lélis e São Vicente de
Paula, com 16 idosos. Os instrumentos utilizados foram a Escala de Equilíbrio de Berg (EEB), o Mini
Exame do Estado Mental (MEEM), e um questionário sociodemográfico. Observou-se através da EEB
que 81% dos idosos apresentaram pontuação preditiva para risco de quedas, e de acordo com o
MEEM, que todos os idosos possuíam algum nível de comprometimento cognitivo. Constataram-se
também que o gênero feminino apresentou menor média de pontuação em ambas as escalas. A
pesquisa apresentou nível de significância de p<0,05% e a correlação entre os resultados obtidos na
EEB e no MEEM foi de 0,042, o que indica uma correlação baixa entre equilíbrio e cognição
encontrada na presente amostra.
Palavras-chave: Equilíbrio Postural. Saúde do idoso institucionalizado. Cognição.
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INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, observou-se grande aumento da população idosa, o que levou a uma
mudança do perfil epidemiológico com a substituição de doenças infectocontagiosas pelas
doenças crônico-degenerativas, trazendo novos desafios para a saúde pública. Estima-se que
em 2025 o Brasil ocupará a 6ª posição no ranking mundial em número absoluto de idosos
(MACEDO et al., 2008).
O envelhecimento é um processo dinâmico onde há alterações anatômicas e
fisiológicas, que podem levar a diminuição do equilíbrio e déficit da cognição, fragilizando o
idoso e deixando-o mais propenso a quedas. (SILVA et al., 2013). Com o avançar da idade há
um declínio cognitivo, considerado normal no processo de envelhecimento, que se relaciona
com a redução da velocidade do processamento de informações, afetando memória, atenção e
funções executivas (CLEMENTE; FILHO, 2008).
Com o envelhecimento, não somente o cognitivo é afetado, o equilíbrio também sofre
alterações. O equilíbrio é o resultado da integração dos sistemas vestibular, somatossensorial
e visual (MANNA et al., 2008). Segundo Nascimento, Patrizzi e Oliveira (2012), “O
equilíbrio é a capacidade de manter a posição do corpo sobre sua base de apoio, seja ela
estacionária ou móvel”. O equilíbrio estático é definido como a manutenção da postura com
um mínimo de oscilação, e o dinâmico como habilidade de manter a orientação corporal
durante o movimento (FIGUEIREDO; KÊNIO; GUERRA, 2007).
O controle do equilíbrio não depende apenas da integridade dos sistemas vestibular,
proprioceptivo e visual, mas também da interação do sistema nervoso central (SNC), da
percepção visual e espacial, do tônus e força muscular, e da flexibilidade articular. No idoso,
esses sistemas sofrem a degeneração natural do envelhecimento, que somado a outros fatores
como doenças e condições sociais levam a diminuição do equilíbrio, aumentando o risco de
quedas (CRUZ; OLIVEIRA; MELO, 2010).
Todas essas limitações que acompanham o envelhecimento afetam o desempenho
funcional do idoso, e às vezes o torna incapacitado para cuidar de si mesmo. Devido às
alterações ocorridas na estrutura familiar, muitas vezes torna-se impossível que este cuidado
venha da família, levando a institucionalização (OLIVEIRA; ROZENDO, 2014; CORDEIRO
et al., 2015). Para Lojudice et al. (2010), o idoso institucionalizado demanda de maiores
cuidados pois este se encontra em estado de maior fragilidade e com maior dificuldade para
realização de suas atividades de vida diária (AVDs), somado a isto, as condições físicas das
instituições, na maioria das vezes, são limitadas e impróprias para o atendimento da
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população idosa o que contribui para um maior declínio da capacidade funcional.
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o nível de equilíbrio, o nível de
cognição e a existência de correlação entre estes, em idosos institucionalizados, para que
futuramente estratégias de atendimento possam ser desenvolvidas com foco direcionado às
necessidades dessa população.
METODOLOGIA

Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética e aprovado de acordo com o protocolo
de número CAAE: 67713717.1.0000.5298. Sendo um estudo transversal descritivo qualitativo
e quantitativo, com população caracterizada por idosos institucionalizados.
Os critérios de inclusão foram: Idosos acima dos 60 anos, ambos os sexos,
institucionalizados por período mínimo de 6 meses, conscientes e orientados, que estivessem
de acordo com a pesquisa e assinassem o termo de livre consentimento. E os de não inclusão
foram: Idosos com doenças neurológicas e ortopédicas graves, com comprometimento
cognitivo que os incapacitavam para compreensão e execução de comandos, pacientes
restritos ao leito e usuários de cadeira de roda, deficientes visuais e idosos que apresentaram
sinais vitais que colocavam em risco sua saúde durante a realização dos testes.
A amostra foi composta por 16 idosos residentes há mais de seis meses nas instituições
de longa permanência São Camilo de Lelis (Cacoal/RO) e São Vicente de Paula (Espigão do
Oeste/RO). Na instituição São Camilo de Lelis havia 59 pessoas, porém apenas 10 puderam
fazer parte da pesquisa, pois destes 23 não tinham idade suficiente para participar da pesquisa,
13 eram acamados, 8 eram cadeirantes, 2 com comprometimento cognitivo severo e 3 com
comprometimento auditivo. Na instituição São Vicente de Paula havia 26 idosos, porem
apenas 6 puderam fazer parte da pesquisa, pois destes 1 tinha deficiência visual, 2 tinham
menos de 6 meses de institucionalização, 4 eram cadeirantes, 1 com marcha severamente
comprometida, 2 com comprometimento da fala, 1 que se recusou a participar da pesquisa, 2
que não tinham idade de 60 anos e 7 eram acamados.
Os dados foram coletados através de questionário sociodemográfico, Mini Exame do
Estado Mental (MEEM) e Escala de Equilíbrio de Berg (EEB). Através do questionário
sociodemográfico foi possível identificar sexo, idade, estado civil, escolaridade, iniciativa e
tempo de institucionalização, atendimento fisioterapêutico, histórico de quedas e medicações
em uso. Após coleta destes dados, no mesmo dia, foi aplicado o Mini Exame do Estado
Mental e a Escala do Equilíbrio de Berg de forma individual com cada idoso.
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O Mini Exame do Estado Mental é um questionário de 30 pontos usado para avaliar o
estado cognitivo. Neste questionário é possível observar no indivíduo sua orientação de tempo
e espaço, memória de registro, atenção e cálculo, memória de evocação, capacidade de
nomear objetos e executar comandos. Pontuações iguais ou abaixo de 9 pontos podem indicar
perda cognitiva grave, entre 10 a 20 perda cognitiva moderada, entre 21 a 24 pontos perda
cognitiva leve e acima de 24 pontos considerado normalidade. Importante ressaltar que em
indivíduos com menos de quatro anos de escolaridade o ponto de corte para normalidade
passa a serem 17 pontos.
A Escala do Equilíbrio de Berg é amplamente utilizada para avaliação do equilíbrio
sendo baseada na realização de diferentes posturas, sua pontuação é obtida de acordo com o
grau de dependência ou independência do idoso durante a realização das atividades. A escala
consiste em 14 (quatorze) perguntas com 05(cinco) itens que apresentam pontuação de 0
(zero, incapaz de realizar a tarefa) a 04 (quatro, capaz de realizar a tarefa independente). Ao
final são somados os pontos, sendo que a pontuação geral pode variar de 0 (equilíbrio
severamente prejudicado) a 56 (equilíbrio excelente), lembrando que abaixo de 45 pontos é
considerada uma pontuação preditiva para o risco de quedas. Para a realização desta escala
foram utilizados: cadeira com apoio para braços, cadeira sem apoio para braços, cronômetro,
fita métrica e banco de 25 cm de altura.
A coleta de dados ocorreu nos meses de Julho e Agosto de 2017, entre os dias 03 a 14
de Julho no asilo São Vicente de Paula em Espigão do Oeste/RO e entre os dias 7 a 18 de
Agosto no asilo São Camilo em Cacoal/RO. As coletas foram realizadas de segunda-feira a
sexta-feira, durante período vespertino entre as 13:00 e 17:00 horas, em ambiente aberto das
instituições (varanda/área externa), devido a não existência de uma sala específica que
pudesse ser utilizada para realização dos testes.
Os pesquisadores foram enumerados como Pesquisador n°1 e Pesquisador n°2. O
pesquisador n°1 aplicou de maneira consecutiva com cada idoso, o questionário
sociodemográfico em forma de entrevista, em seguida o Mini Exame do Estado Mental e a
Escala de Equilíbrio de Berg. O pesquisador n°2 somente supervisionou e auxiliou na
aplicação da Escala de Equilíbrio de Berg promovendo maior segurança na realização das
atividades propostas.
Após serem coletados os dados, estes foram lançados em tabela do Excel (WindowsMicrosoft®) para serem tabulados conforme os seguintes itens: idade, sexo, pontuação na
Escala de Equilíbrio de Berg, pontuação no Mini Exame do Estado Mental, escolaridade e
assistência fisioterapêutica.
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Foi efetuada uma correlação através de análise estatística entre as pontuações obtidas,
de forma a ser observado se aqueles idosos que apresentaram pontuação abaixo de 45 pontos
(pontuação preditiva de risco de quedas) na Escala de Equilíbrio de Berg também alcançaram
baixa pontuação no Mini Exame do Estado Mental. Além desta correlação, foi feito uma
comparação entre as pontuações obtidas entre os gêneros, e entre idosos que recebem ou não
assistência fisioterapêutica.
RESULTADOS

A média de idade entre os 16 idosos, conforme apresentado na tabela 1, foi de 73,53 (±
9,20), sendo que 11 (69%) apresentaram idade igual ou superior a 70 anos. Dentre estes, 13
(81,25%) eram do sexo masculino. Entre esta população, 7 (43,75%) realizavam fisioterapia 1
vez por semana.

Tabela 1. Tabela demonstrando os dados sociodemográficos nas variáveis frequência, média
de idade e realização de fisioterapia.
Variáveis
Amostra
Média de idade
Realizam fisioterapia

Homens

Mulheres

Total

13

3

16

73,53

73,0

73,53 (±9,20)

5

2

7

O nível de escolaridade dos participantes em sua maioria era inferior a 4 anos de
estudo, onde 12 (75%) declaravam-se analfabetos ou que sabiam somente ler e escrever o
próprio nome, e apenas 4 (25%) tinham nível fundamental ou médio. Aqueles que
apresentaram o nível de escolaridade abaixo de 4 anos, o ponto de corte para normalidade no
MEEM foi de 17 pontos, e para aqueles com escolaridade maior que 4 anos, o ponto de corte
foi de 24.
Nos resultados do MEEM, nenhum idoso conseguiu obter pontuação igual ou acima do ponto
de corte, sendo a média de pontuação 14,06 (±4,55), deixando evidente que todos
apresentaram algum nível de comprometimento cognitivo. Na amostra, de acordo com a
tabela 2, onde3 idosos (18,75%) tiveram pontuação abaixo de 9 pontos, o que indica perda
cognitiva grave; 11 (68,75%) apresentaram pontuação entre 10 a 20 pontos, indicando perda
cognitiva moderada; apenas 2 idosos (12,50%) obtiveram pontuação entre 21 a 24 pontos, o
que indica perda cognitiva leve.
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Tabela 2. O percentual da amostra em relação ao nível de perda cognitiva de acordo com a
pontuação obtida pelo Mini Exame do Estado Mental.
Nível

Frequência

Porcetagem

Perda Cognitiva Grave

3

18,75%

Perda Cognitiva Moderada

11

68,75%

Perda Cognitiva Leve

2

12,50%

Normal

0

0%

TOTAL

16

100%

Nos resultados da EEB a média encontrada foi de 39,31 (±8,05), sendo que, de acordo
com a tabela 3, 13 idosos (81%) apresentaram pontuação preditiva para o risco de quedas, e
apenas 3 (19%) obtiveram pontuação igual ou maior que 45 pontos, indicando normalidade
em relação ao equilíbrio.

Tabela 3. O percentual da amostra em relação ao desempenho na Escala de Equilíbrio de
Berg.
Nível

Frequência

Porcetagem

0 A 45

13

81%

45 A 56

3

19%

TOTAL

16

100%

Diante dos resultados obtidos no MEEM e na EEB, foi realizada a correlação linear de
Pearson, que demonstrou uma correlação fraca (r= 0,042), com nível de significância de
p<0,05. Quando comparados os gêneros masculino e feminino, foi possível observar que os
homens obtiveram melhor média de pontuação em ambas as escalas. Sendo que a média de
pontuação no MEEM para os homens foi de 14,38 (± 4,85) e para as mulheres 12,66 (± 5,74),
e na EEB foi de 41,15 (± 7,51) para os homens e 31,33 (± 5,50) para as mulheres, de acordo
com a tabela 4.
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Tabela 4. Tabela mostrando a média de pontuação obtida na Escala de Equilíbrio de Berg
(EEB) e no Mini Exame do Estado Mental (MEEM), de acordo com o gênero.
Masculino (n=13)

Feminino (n=3)

Total (n=16)

EEB

41,15 (±7,51)

31,33 (±5,50)

39,31 (±8,05)

MEEM

14,38 (±4,85)

12,66 (±5,74)

14,06 (±4,55)

Entre aqueles que realizam fisioterapia a média da pontuação da EEB foi de 38,28 (±
7,94) e da MEEM foi de 13,14 (± 3,38), já aqueles que não realizam apresentaram média de
40,11 (± 8,71) na EEB e 14,77 (± 5,89) na MEEM, o que demonstra que na presente amostra
a fisioterapia realizada apenas 1 vez na semana não proporcionou melhora nas pontuações em
ambas as escalas.

DISCUSSÃO

O presente estudo teve como objetivo verificar a existência de correlação entre as
pontuações obtidas na Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) e no Mini Exame do Estado
Mental (MEEM), onde se encontrou como resultado uma correlação baixa entre o equilíbrio e
a cognição nos 16 idosos participantes da pesquisa, que apresentaram média de idade de 73,53
(±9,20).
Bortoli et al. (2015) em seu estudo também utilizou entre outras escalas, a EEB e o
MEEM; sua amostra foi composta por 33 idosos com média de idade 76,81 (±8,27) e dividida
em grupos (comprometimento cognitivo leve - CCL, demência leve - DL, demência moderada
- DM e demência grave - DG). Entre os resultados, ressalta-se a correlação moderada entre a
função cognitiva e o equilíbrio, encontrada em todos os grupos da amostra (grupo com CCL:
r= 0,543 e grupos com Demência: r = 0,683). Assim, em sua pesquisa, concluiu-se que o
declínio da função cognitiva pode estar associado à piora do equilíbrio e da funcionalidade do
idoso. Comparando-se o estudo de Bortoli et al. (2015) com os resultados do presente estudo,
é possível observar que a correlação entre equilíbrio e cognição encontrada neste foi menor
(r=0,042), e isso pode ser justificado pelo fato da amostra ser reduzida (apenas 16 idosos), e
também pela média de idade ser ligeiramente menor.
Quando observado os resultados obtidos pelo MEEM, neste trabalho, a média de
pontuação foi de 14,06 (±4,55), indicando que todos os idosos apresentaram algum
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comprometimento cognitivo. No estudo de Trindade et al. (2013), realizado com 53 idosos,
observou-se que a média de pontuação obtida no MEEM, no grupo de idosos
institucionalizados (22 idosos) foi de 11,73 (± 6,04) e no grupo de não institucionalizados (31
idosos) foi de 26,39 (± 3,20), tais resultados corroboram com o estudo de Borges et al. (2013),
onde as idosas institucionalizadas (28 idosas) apresentaram no MEEM uma média de
pontuação de 20,79 (±4,64) e as idosas não institucionalizadas (28 idosas) um média de 25,86
(±3,00).
Isso demonstra que a institucionalização pode estar relacionada ao comprometimento
do desempenho cognitivo no idoso, pois em ambos os estudos citados acima, a média da
pontuação obtida no MEEM para os idosos institucionalizados foi inferior quando comparada
à dos idosos residentes na comunidade. Em seu estudo Ferreira e Yoshitome (2010) relatam
que a institucionalização deveria ser a última alternativa de assistência, pois esta aumenta os
riscos de alterações psicológicas, cognitivas e funcionais, devido à mudança do ambiente
familiar para um ambiente estranho, representando para este idoso um abandono e isolamento,
o que pode afetar sua capacidade funcional. Esses achados podem justificar a baixa pontuação
no MEEM obtida pelos idosos do presente estudo.
Em estudo realizado por Silva et al. (2013) com 47 idosos, foi utilizado a EEB e o
índice de Katz que avalia as atividades básicas de vida diária; a média total apresentada na
EEB foi de 42,17 ± 14,80, sendo que as mulheres apresentaram pior desempenho médio do
equilíbrio quando comparado aos homens, sendo as medias 34,95 ± 16,22 e 47,07 ± 11,67
respectivamente, demonstrando uma diferença considerável entre os gêneros. Os dados
obtidos vão ao encontro do presente do estudo, onde a média da EEB encontrada nas
mulheres foi de 31,33 ± 5,50 e nos homens 41,15 ± 7,51. O pior desempenho feminino na
EEB pode estar relacionado ao declínio funcional comum do processo de envelhecimento
devido a fatores intrínsecos desse gênero, tais como os efeitos do hipoestrogenismo.
Outro resultado importante observado no estudo de Silva et al. (2013) é o fato de que
os idosos que apresentaram baixa pontuação na EEB (média 42,17 ± 14,80) também
obtiveram pior desempenho nas atividades básicas de vida diária avaliadas pelo Índice de
Katz(média 5,40 ± 1,08), sendo verificado uma correlação forte (r=0,732 e p<0,001). Isso
aponta que os idosos do presente estudo, em sua maioria, podem apresentar dificuldades na
realização de suas atividades cotidianas, pois também apresentaram baixa pontuação (média
de 39,31 ± 8,05) na EEB.
Na amostra desse estudo, não se observou melhorado equilíbrio nos idosos que
declararam realizar fisioterapia (média na EEB: 38,28 ± 7,94) em comparação àqueles que
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declararam não realizar fisioterapia (média na EEB: 40,11 ± 8,71). Diferindo-se dos
resultados encontrados nos estudos de Soares e Sacchelli (2007) e Nascimento, Patrizzi e
Oliveira (2012) onde idosos submetidos a um programa de fisioterapia, realizado duas vezes
na semana com duração entre 20 e 60 minutos, apresentaram melhor desempenho na EEB
após intervenção quando comparado com o desempenho pré-intervenção. Já no presente
estudo os idosos declararam realizar apenas uma vez na semana, podendo essa condição ter
influenciado no fato desses idosos não terem tido melhor desempenho na EEB.
CONCLUSÃO

Os resultados desse estudo permitem observar a existência de correlação entre
equilíbrio e cognição, demonstrando que a maioria dos idosos apresentou maior propensão a
risco de quedas quando avaliados pela EEB e em todos os idosos foi verificado, através do
MEEM, algum nível de comprometimento cognitivo. Constatou-se também que o gênero
feminino obteve pior desempenho em relação ao gênero masculino. Dessa forma, ressalta-se a
importância de mais estudos direcionados para a elaboração de novas estratégias que busquem
oferecer atendimento multiprofissional, abrangendo tanto o equilíbrio quanto a função
cognitiva, melhorando assim, a qualidade de vida dos idosos institucionalizados.

CORRELATION BETWEEN BALANCE AND COGNITION IN
INSTITUTIONALIZED ELDERLY
ABSTRACT
Among the consequences of aging we can observe the cognitive decline and the deficit of balance,
which can lead to the loss of autonomy, leaving the elderly more fragile and prone to falls, especially
those who are institutionalized. Thus, identifying the relation between aging, level of balance and level
of cognition, is an important factor for which strategies of care can be developed. This research had as
objective to verify the existence of correlation between balance and cognition in institutionalized
elderly in the municipalities of Cacoal / RO and Espigão do Oeste / RO. The project was submitted to
the ERC (Ethics and Research Committee) and approved according to the protocol number CAAE:
67713717.1.0000.5298, a qualitative and quantitative descriptive cross-sectional study was carried out
in the São Camilo de Lélis and São Vicente de Paula asylum institutions, with 16 elderly people. The
instruments used were the Berg Balance Scale (BBS), the Mini Mental State Examination (MMSE),
and a sociodemographic questionnaire. It was observed through BBS that 81% of the elderly presented
a predictive score for risk of falls, and according to the MMSE, all the elderly had some level of
cognitive impairment. It was also observed that the female gender had lower mean scores in both
scales. The study showed a significance level of p <0.05% and the correlation between the results
obtained in the BBS and the MMSE was 0.042, which indicates a low correlation between balance and
cognition found in the present sample.
Keywords: Postural balance; Institutionalized elderly health; Cognition.
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DENGUE TIPO I: ESTUDO DE VARIAÇÕES NA SINTOMATOLOGIA
FRENTE À AUTOMEDICAÇÃO EM PACIENTES DA CIDADE DE
CACOAL-RO
Rosinaide Valquíria Lenzi1
Weliton Nunes Soares2
Heriton Marcelo Ribeiro Antônio 3

RESUMO
A dengue é uma doença infecciosa, emergente e reemergente, transmitida pelo mosquito infectado
Aedes aegypti, com quatro sorotipos distintos, mas antigenicamente relacionados: DEN-1, DEN-2,
DEN-3 e DEN-4, com características e aspecto clínico amplo que varia desde formas de infecção
assintomática ou febre indiferenciada até formas potencialmente fatais. Após o período de incubação,
a doença pode ser divido em 3 fases: fase febril, fase crítica e fase de resolução ou recuperação. A
terapêutica utilizada no controle dos sintomas depende da gravidade do quadro clínico, podendo ser
hidratação oral e/ou venosa e medicamentosa. Diante do exposto, houve a necessidade de pesquisar a
prática de automedicação, medicamentos mais utilizados, sintomatologia, efeitos colaterais e
assistência profissional para esses pacientes acometidos pelo vírus. O presente estudo foi documental,
quali-quantitativa, transversal e de campo realizada no Município de Cacoal-RO no período de
dezembro de 2013 a março de 2014, a coleta de dados ocorreu com 31 pacientes atendidos pela rede
pública, com diagnóstico confirmatório e notificado para sorologia IgM-reativo. Foi evidenciado que
28 (14,14%) dos pacientes sentiram mialgia e também dor retro-orbitária, 27 (13,64%) sentiram
artralgia e cefaléia e 26 (13,13%) dos 31(100%) tiveram Febre, deixando claro que os pacientes
apresentaram múltiplos sintomas, sendo que 12 (38,71%) dos pacientes tiveram até 6 sintomas e 13
(41,94%) até 8 sintomas característico da dengue clássica. De acordo com os resultados obtidos,
percebe-se que há uma deficiência no combate a endemia, carências de assistência à saúde,
evidenciando uma problemática quanto ao uso indiscriminado de medicamentos, quer seja alopáticos
ou naturais, demonstrando a necessidade de desenvolvimento de programas voltados para orientação e
conscientização às populações específicas.
Palavras-chave: Dengue. Automedicação. Orientação.
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INTRODUÇÃO
A infecção pelo vírus da dengue é uma das arboviroses humanas mais conhecidas,
reconhecida como uma entidade clínica desde 1780 e considerada endêmica em diversos
países.
A dengue é causada por vírus da família Flaviviridae, com quatro sorotipos distintos e
antigenicamente relacionados: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. Todos têm potencial de
causar infecção/doença, que se caracteriza por um amplo espectro clínico, desde infecção
assintomática, febre indiferenciada até formas fatais, como Febre Hemorrágica da Dengue
(FHD) e Síndrome do Choque da Dengue (SCD) (World Health Organization 1997, Gubler
1998, Guzman & Kouri 2002, Guilarde 2007).
A Dengue Clássica ou Febre da dengue se caracteriza por febre alta de início súbito
acompanhada de cefaléia, dor retro-orbitária, prostração, mialgia intensa (o que justifica a
sinonímia da doença de "febre quebra ossos"), artralgia, anorexia, náuseas, vômitos, exantema
e prurido cutâneo. Essa forma da doença é auto limitada, durando cinco a sete dias, apesar de
a prostração poder persistir por semanas após o desaparecimento da febre. (Ministério da
Saúde, 2005)
Não existe nenhum tratamento específico para dengue clássica. São recomendáveis
repouso e ingestão abundante de líquido. O tratamento para alívio dos sintomas consiste em
hidratação oral com volume de 60 a 80ml/Kg/dia, sendo 1/3 desse volume com soro de
rehidratação oral e os 2/3 restantes com líquidos como água, suco de frutas, chás, etc; e,
sintomáticos, como analgésicos, antitérmicos, antieméticos e anti-histamínicos. Não devem
ser utilizados salicilatos e anti-inflamatórios não hormonais devido ao risco de sangramento.
O paciente deve ser orientado a retornar para reavaliação assim que houver o desaparecimento
da febre (entre o segundo e sexto dia da doença), já que isso marca o início da fase crítica; ou,
imediatamente caso apareçam sinais de alarme. Ministério da Saúde (2005).
O ato de se automedicar é um fenômeno potencialmente prejudicial à saúde individual
e coletiva, pois nenhum medicamento é inócuo a saúde. A intoxicação por medicamentos é
responsável por 29% das mortes no Brasil e, na maioria dos casos, é conseqüência da
automedicação. Além disso, o alívio momentâneo dos sintomas pode mascarar a doença de
base, podendo esta se agravar (Minatti-Hannuch.1992, Musial. 2007).
Dados disponibilizados no Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas
revelam que 18,3% dos óbitos por intoxicação humana tiveram os medicamentos como agente
causador, sendo que metade está relacionada à automedicação (Brasil 2004, Vosgerau 2008).
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Além dos medicamentos alopáticos, há que se considerar também o uso
indiscriminado dos chamados etnofármacos. Alguns são considerados por suas propriedades
em combater sintomas da dengue. Algumas plantas comumente usadas são a cavalinha,
melissa, guaco, erva-cidreira e picão, das quais se faz chás que são administrados aos
pacientes. Essa alternativa terapêutica é muito abrangente e atinge um público cada vez maior.
Desta forma, há um crescente esforço em aumentar os conhecimentos relativos aos seus
componentes e princípios ativos, de maneira a avaliar cientificamente suas propriedades e
garantir seu benefício quando utilizados (Castro & Ferreira, 2000; Elisabetsky, 2001).
O município de Cacoal situa-se na porção centro-leste do Estado de Rondônia, com
população de 85.863 habitantes (IBGE, 2013). Entre os anos de 1999 a 2010, esse município
esteve entre os cinco com casos mais numerosos de dengue em Rondônia. Em 2014 a
Secretaria da Saúde divulgou um levantamento rápido de índices para o Aedes aegyti com
infestação de 6,7%. Este índice é realizado em março, julho e novembro e considera risco de
surto da doença índices maiores que 4%. O presente estudo teve como objetivo fazer um
estudo do comportamento dessa população, quanto à prática de automedicação irresponsável
com medicamentos alopáticos e naturais frente aos sintomas da dengue tipo I; identificar se há
agravos na sintomatologia, nos dados hematológicos e hepáticos nesses pacientes e
conscientizar a população quanto aos agravos a saúde devido à automedicação.

MÉTODO
A pesquisa realizou-se com residentes no Município de Cacoal-RO no período de
dezembro de 2013 a março de 2014, quando ocorre o maior número de casos da Dengue do
Tipo I devido ao excesso de chuvas na região. Sendo a mesma documental, qualitativa e
quantitativa, transversal e de campo.
De acordo com dados fornecidos pelo SINAN (Sistema de Informações de Agravos de
Notificação) junto à Secretaria Municipal de Saúde de Cacoal, no período do presente estudo
foram notificados e confirmados 40 casos da Dengue Tipo I, sendo 11casos em dezembro de
2013 e 29 casos de janeiro a março de 2014. Sendo participante do presente estudo 31
pacientes que estavam dentro dos critérios de inclusão, adultos na faixa etária de 18 a 59 anos,
não importando sexo, raça ou cor, com diagnóstico confirmatório e notificado para sorologia
IgM-reativo e que aceitasse participar da pesquisa (entrevista, assinatura do termo de
consentimento livre e esclarecido e a coleta do material biológico no laboratório), sendo a
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tabulação dos dados através do programa estatístico Dyane 3.8, e Excel para a confecção das
figuras.
Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa – CEP localizado na
Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED, com o parecer 988-12, cumprindo
o que preconiza a resolução 466/12 do conselho Nacional de Saúde, deu-se início a pesquisa.
Com os dados dos pacientes fornecidos pelo SINAN e com a confirmação do diagnóstico,
encaminhou-se até as residências dos mesmos para iniciar os trabalhos. Estando ciente da
pesquisa e assinando o termo de consentimento livre e esclarecido, deu-se início a entrevista,
abordando sobre os sintomas, assistência médica e/ou de outros profissionais da saúde e a
terapêutica utilizada. Posterior à entrevista, pediu que o mesmo encaminhasse ao laboratório
da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal para a coleta do material biológico para a
realização das Análises Hematológicas e Bioquímicas (AST, ALT e Bilirrubina), com o
intuito de verificar se houve alterações no hemograma e nos níveis de atividade hepática, e se
a terapêutica utilizada trouxe ou não algum agravo a sua saúde.
Apenas participou da pesquisa quem cumpriu todas as etapas do critério de inclusão.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Dengue é a doença viral mais prevalente causada por artrópode em regiões tropicais
e subtropicais. Desta forma, metade da população mundial vive em áreas com potencial de
risco para essa infecção (ref. 1 e 3 do Emerson – NDT).
De acordo com dados do Ministério da Saúde, no ano de 2013 foram notificados no
Estado de Rondônia 8732 casos de Dengue. No período da realização da pesquisa, de
dezembro de 2013 a março de 2014 foram registrados 40 casos em Cacoal. O número restrito
da presente casuística (31) foi decorrente da baixa aderência de pacientes ao protocolo de
pesquisa.
Os resultados obtidos estão representados na figura 1, de acordo com as variáveis
(perguntas feitas aos participantes). Na figura 1A observa-se a distribuição dos sintomas
relatados.
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Figura 1A. Sintomas acometidos pela Dengue Clássica nos participantes da pesquisa.
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Figura 1A Resultados obtidos através do questionário aplicado a 31 pacientes com diagnóstico de
dengue tipo I no período de dezembro de 2013 a março de 2014 no município de Cacoal, RO,
principais sintomas relatados.

Conforme dados apresentados na figura 01-A sobre os sintomas acometidos nestes
pacientes com dengue notificados, deixa evidenciada que 28 (14,14%) num total de 31(100%)
pacientes sentiram mialgia e também dor retro-orbitária, que 27 (13,64%) desses mesmos
31(100%) sentiram artralgia e cefaléia e 26 (13,13%) dos 31(100%) tiveram Febre, as outras
sintomatologias foram evidenciadas em menor destaque, mas não menos importante, pois está
dentro dos sintomas característicos da Dengue Clássica segundo o (Ministério da saúde, 2005)
World Health Organization, 2009), nos estudos de Nascimento (2011), também apresentaram
em maior proporção, febre, cefaleia, mialgia, artralgia, fraqueza, dor retro-orbitária e
exantema, já em Vasconcelos et al., (1998) os sintomas mais apontados foram um pouco
diferente mas dentro do apontado pela vigilância epidemiológica, exantema, a febre, anorexia
e o vômito.
Sua frequência está demonstrada em B.
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Figura 1B. Frequência de sintomas acometidos no início da Dengue
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Figura 1B Resultados obtidos através do questionário aplicado a 31 pacientes com diagnóstico de
dengue tipo I no período de dezembro de 2013 a março de 2014 no município de Cacoal, RO,
frequência dos sintomas relatados entre os pacientes entrevistados.

Conforme (Gubler 1998, Brasil 2005), a confirmação do diagnóstico da dengue
clássica se dá devido à clínica do paciente, onde este normalmente apresentará múltiplos
sintomas, como: febre alta, cefaléia, dor retro-orbitária, artralgia, mialgia, prostração,
anorexia, náuseas, vômitos, erupção cutâneo e prurido cutâneo. Essa forma da doença é auto
limitada, durando cinco a sete dias, apesar de a prostração poder persistir por semanas após o
desaparecimento da febre. Deixando evidente na pesquisa o número de sintomas apresentados
pelos pacientes, sendo que 12 (38,71%) dos pacientes tiveram até 6 sintomas e 13 (41,94%)
até 8 sintomas característico da dengue clássica.
Com exceção de 07 entrevistados, os demais procuraram algum profissional, conforme
figura 1C. Destes, 77,42% admitiram ter recebido orientação.
De acordo com o estudo sobre as orientações recebidas por profissionais, conforme
demonstrado na figura 1-C, 15 (48,39%) pacientes teve assistência médica, os demais,
somando 16 (51,61%) pacientes, sendo estes, mais da metade obtiveram informações de
outros profissionais da saúde e pessoas leigas não habilitadas para a prescrição e orientação
farmacêutica. Evidenciando, a falta da assistência pelo profissional responsável que é uma das
causas da automedicação irracional e da má qualidade dos serviços públicos de saúde,
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conforme estudos de (NASCIMENTO, 2003, p.38) e mostrado em (Brasil, 2005) conforme
sua pesquisa que 76,5% da população brasileira dependem exclusivamente do SUS.
Figura 1C. Profissional procurado para orientação
16
(48,39%)
7
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7
(22,58%)
2
(6,45%)

médico

enfermeiro

Téc.
Enfermagem

leigos

Figura 1C Resultados obtidos através do questionário aplicado a 31 pacientes com diagnóstico de
dengue tipo I no período de dezembro de 2013 a março de 2014 no município de Cacoal, RO, fonte de
recebimento de orientação.

Contudo é importante ressaltar que a automedicação racional é definida pela OMS
como “a prática pela qual, indivíduos tratam seus problemas de saúde com medicamentos
aprovados e disponíveis para serem adquiridos sem prescrição, e que sejam seguros e efetivos
quando utilizados como indicado” (World Health Organization 1998, Vosgerau, 2008).
Entretanto, a difusão da automedicação no mundo é hoje um problema sério em saúde
pública, considerando-se a grande oferta e maior disponibilidade de informações ao usuário
leigo (Acevedo 1995, Vosgerau 2008) o que também evidenciou no presente estudo.
Quanto ao uso de paracetamol, dipirona ou ácido acetil salicílico, as respostas estão
representadas na figura 1D.
É sabido por todos que o Ministério da Saúde preconiza em caso de suspeita de
Dengue Clássica hidratação, repouso e para alivio dos sintomas Analgésicos (Paracetamol ou
Dipirona), evitando-se a ingestão de salicilatos (AAS). O presente estudo vem comprovar
conforme demonstrado na figura 1-D que os medicamentos utilizados pela maioria dos
pacientes, 47,83% fizeram uso de paracetamol (n=22), 50% de dipirona (n=23) e 2,17% (n=1)
de ácido acetil salicílico, está ciente dos medicamentos que devem ser usado para alívio dos
sintomas, mas, vem evidenciar a prática da automedicação, sem orientação do profissional
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médico, deixando exposto que o mesmo paciente fez uso tanto do paracetamol como da
dipirona no mesmo período de tratamento.

Figura 1D. Medicamento alopático utilizado no período dos sintomas

22
(47,83%)

23
(50,00%)

1
(2,17%)

Paracetamol

Dipirona

AAS

Figura 1D Resultados obtidos através do questionário aplicado a 31 pacientes com diagnóstico de
dengue tipo I no período de dezembro de 2013 a março de 2014 no município de Cacoal, RO,
medicamentos mais utilizados.

O saber o que tomar, torna a automedicação irracional e perigosa, pois se perde a
noção do risco que está correndo em administrar um medicamento, mesmo sendo ele um
analgésico, medicamento este, sem prescrição médica, os chamados de medicamentos de
venda livre, dando-se a impressão que não causa risco algum a saúde. Segundo (MUSIAL et
al. 2007, NASCIMENTO 2003), em seu estudo evidencia a automedicação irracional e o uso
dos analgésicos que no seu uso incorreto pode causar inúmeras complicações, como úlceras,
hemorragias digestivas e problemas no fígado. Timermam (2009) deixa evidente em sua
pesquisa que o paracetamol é um medicamento que se administrado sem orientação e controle
pode causar hepatotoxicidade e a dipirona, que em muitos países teve seu uso interrompido
devido ao risco de agranulocitose.
Constatou-se também, o uso de medicamentos naturais (chás, ervas, etc) foi
confirmado por 13(41,94%) dos participantes.

Considerando-se o uso de medicamentos

naturais, estudo recente de pesquisadores da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) apresentaram
resultados sobre o uso da planta medicinal popularmente conhecida como unha-de-gato para
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combater a dengue (Kubelka). Os resultados demonstram a ação na produção de certas
citocinas envolvidas na resposta imune frente ao vírus. Lembrando sempre que o uso de
plantas sem o conhecimento adequado e sem as orientações devidas pode provocar reações
diversas, desde alergias na pele e mucosas, distúrbios cardiovasculares, respiratórios,
metabólicos gastrintestinais, neurológicos, intoxicações e em alguns casos o óbito (Rodrigues
&Guedes, 2006). Isso se deve, de acordo com Tokarnia et al., (2000) devido à grande
dificuldade em relação ao diagnóstico das doenças causadas por plantas tóxicas, em função da
quase inexistência de dados, ou seja, pesquisa sobre o assunto no país.
O uso de medicamento natural foi menor na população estudada. Somente 13 dos 31
pacientes afirmaram ter feito uso de chás ou ervas. Entretanto, após o uso dos medicamentos
alopáticos e naturais, relataram algum tipo de desconforto, como descrito na figura 1F. O
tempo de uso foi em sua maioria de 07 dias e o tempo que perduraram os sintomas variou de
07 a mais de 30 dias.
De acordo com a análise dos resultados laboratoriais dos pacientes entrevistados, não
ocorreram alterações consideráveis nos dados hematológicos e de função hepática, isso
devido ao tempo após a coleta do material biológico.

Figura 1F. Sintomas após uso de medicamentos
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Figura 1F resultados obtidos através do questionário aplicado a 31 pacientes com diagnóstico de
dengue tipo I no período de dezembro de 2013 a março de 2014 no município de Cacoal, RO.

Pode-se perceber que na figura 1-F à exceção de 07 entrevistados, que os demais
relataram algum tipo de desconforto após o uso de medicação, sendo esses alopáticos e/ou
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naturais, as queixas mais frequentes foram à sensação de boca amarga, seguida por inchaço e
dor abdominal. Não sendo possível detectar alterações significativas pelos exames
laboratoriais (hematológicas ou hepáticas). Esses dados aparentemente controversos devem-se
ao tempo de coleta de material biológico que só ocorreu após a confirmação diagnóstica e
liberação de dados pelo Sistema de Informações de Agravos de Notificação – SINAN,
liberação essa ocorrida em período de 30 a 60 dias após o início dos sintomas.
Entretanto, esses e quaisquer outros medicamentos devem ser utilizados com cautela,
avaliando-se o risco de desenvolvimento de complicações hepáticas.
Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que a população brasileira é a que
mais se automedica entre os países da América Latina. Para tentar solucionar esse problema, a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) regulamentou a propaganda de
medicamentos pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 102/00 e implantou o Projeto
de Monitoração de Publicidade e Propaganda de Produtos sujeitos à Vigilância Sanitária. O
objetivo principal foi a orientação da população para o uso racional de medicamentos. Ao
longo de um seminário denominado “Educação e Saúde no Uso Racional de Medicamentos”,
realizado em 2009, professores de escolas municipais foram submetidos a um questionário
onde se verificou a frequência com que compravam medicamentos na drogaria/farmácia e 3%
afirmaram uma vez na semana, 12% uma vez por mês e 85% somente quando necessário. Um
grupo de 19% afirmou que a propaganda, 20% o preço, 20% balconista, 41% indicação de
familiares, amigos ou vizinhos eram os principais motivos de compra de remédio (Silva et al.,
2011).
Finalmente, pode-se ainda observar, que entre os medicamentos naturais comumente
usados pela população estudada, não se evidencia etnofármacos que tragam algum benefício
diferenciado aos sintomas da dengue.

CONCLUSÃO

De acordo com os resultados alcançados no nosso estudo com uma
amostragem de pacientes de região endêmica para a Dengue, a cidade de Cacoal-RO, percebese que há uma deficiência no combate a endemia, carências de assistência à saúde,
evidenciando uma problemática quanto ao uso indiscriminado de medicamentos, quer seja
alopáticos ou naturais, demonstrando a necessidade de desenvolvimento de programas
voltados para orientação e conscientização às populações específicas.
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Na análise dos resultados laboratoriais dos pacientes entrevistados que participaram da
pesquisa não ocorreram alterações consideráveis, tendo em vista que esses pacientes só
efetuaram coleta de material biológico após a liberação dos seus dados pelo Sistema de
Informações de Agravos de Notificação - SINAN, liberação essa ocorrida em período de 30 a
60 dias após o início dos sintomas.

DENGUE TYPE I: STUDY OF VARIATIONS IN SYMPTOMOLOGY
AGAINST AUTOMEDICATION IN PATIENTS OF THE CITY OF
CACOAL-RO
ABSTRACT
Dengue fever is an infectious disease, emerging and reemerging, transmitted by infected mosquito
Aedes aegypti, with four distinct serotypes, but antigenically related: DEN-1, DEN-2, DEN-3 and
DEN-4, with characteristics and clinical aspect wide ranging from forms of asymptomatic infection or
undifferentiated fever until forms that are potentially fatal. After the incubation period, the disease can
be divided into 3 phases: febrile phase, critical phase and phase of resolution or recovery. The
therapies used in the control of symptoms depend on the severity of the clinical condition, and may be
oral hydration and/or intravenous and therapy. Given the above, it was necessary to search the practice
of self-medication, drugs most used, symptoms, effects and professional assistance to these patients
affected by the virus. The present study was documentary, qualitative and quantitative analysis, crosssectional and conducted in the city of Cacoal-RO in the period from December 2013 to March 2014,
the data collection occurred in 31 patients treated by the public network, with a diagnosis confirmed
and notified to IgM serology-reactive. It was evidenced that 28 (14.14%) of the patients felt myalgia
and retroorbital pain, 27 (13.64%) experienced arthralgia and headache and 26 (13.13%) of the
31(100%) had fever, making it clear that the patients had multiple symptoms, and that 12 (38.71%) of
the patients had until 6 symptoms and 13 (41.94%) up to 8 symptoms typical of dengue fever.
According to the results obtained, it becomes clear that there is a deficiency in combating the disease,
absence of health care, highlighting an issue regarding the indiscriminate use of drugs, whether
allopathic or natural, demonstrating the need for development of programs for guidance and awareness
to specific populations.
Keywords: Dengue Fever. Self-medication. Guidance.
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LEVANTAMENTO DE DEMANDAS PSICOSSOCIAIS E O USO DO
GRUPO FOCAL COM IDOSOS ABRIGADOS EM UMA CIDADE DO
INTERIOR DE RONDÔNIA
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RESUMO
Diversas são as entidades beneficentes que servem de abrigo as pessoas, possibilitando moradia e uma
nova perspectiva de vida. Contudo, a carência familiar é notada nessas pessoas, uma vez que a família
abandona-as, criando nos abrigados um grande sentimento de desvalia. O presente trabalho consiste
em um relato de experiência de uma intervenção psicossocial junto á 10 sujeitos abrigados pela Casa
de Acolhida São Camilo, localizada em Cacoal, Rondônia. Foram executados 03 (três) encontros com
os acolhidos, utilizando como método a técnica Grupo Focal. A análise dos relatórios dessas visitas
identificaram os seguintes elementos que fomentam a presente pesquisa: problemas de memória;
cuidados com a higiene pessoal e uso abusivo de tabaco. Verificou-seque a ausência da família na vida
dessas pessoas é caracterizada como um fator que facilita o acometimento de doenças, principalmente
de ordem cognitiva, haja vista o desamparo relatado e visto nessas pessoas. O psicólogo social e
comunitário atuando diretamente nessa realidade é um ser capaz de facilitar no processo de
enfrentamento á essa ausência, possibilitando melhor qualidade de vida a esse sujeitos
institucionalizados.
Palavras-chave: Grupo Focal. Psicologia Comunitária. Família.

INTRODUÇÃO
A inserção da Psicologia no contexto da saúde pública é recente, e tem como
circunstância favorável a esse processo as mudanças no sistema de saúde pública brasileiro e
o crescimento da Psicologia como profissão no Brasil (Dimenstein, 1998). A Psicologia, ao se
inserir nesse espaço, buscou adaptar os seus modelos de atuação, que, em geral, estavam
voltados para os contextos clínicos nos consultórios particulares (Dimenstein, 2000).
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No decorrer de sua inserção no campo da saúde pública, o modelo clínico tradicional
passou a ser questionado por não levar em consideração as diferenças apresentadas, tanto pela
população atendida nos serviços públicos como nos objetivos e nas características específicas
desses serviços. Tal modelo privilegiava o enfoque individual em detrimento do contexto
social e histórico, gerando, assim, uma prática psicológica normatizante de adequação e de
ajustamento do indivíduo (Moura, 1999).
Desta maneira, o modelo tradicional passou a ser contrastado pelas novas demandas
geradas pela difícil realidade apresentada pela população brasileira, apesar disso, na sua
maioria, o serviço público atende a população de classes socioeconômicas desfavorecidas,
embora saiba que as questões da ausência ou da ineficiência da garantia desses direitos irão se
refletir na saúde dessa população. Assim, um trabalho voltado para as classes populares passa
a demandar um novo olhar da Psicologia para o sofrimento psíquico gerado nessa população
(Lima e Nunes, 2006).
A constante preocupação com a melhora da qualidade de vida das pessoas menos
favorecidas fez com que as estratégias de intervenção e o foco da Psicologia se voltassem para
o contexto popular e, com isso, buscassem técnicas que estivessem próximas dessa realidade
(Góis, 1993). Diante disso, surge a Psicologia comunitária, que entende o indivíduo como
uma realidade sócio histórica situado em uma estrutura social de classe e em um determinado
espaço histórico, geográfico, social, cultural, econômico, simbólico e, por isso, ideológico,
como uma resposta às críticas do modelo tradicional da Psicologia (Góis, 2005).
O problema central da Psicologia Comunitária não é a relação saúde e doença,
prevenção e tratamento, mas a construção do indivíduo como sujeito de direitos, fortemente
envolvido com a sua realidade social, que está ligada ao contexto onde reside. Por isso, o
espaço de atuação do psicólogo passa a ser o lugar/ comunidade (Góis, 1993). Segundo o
autor cabe ao psicólogo comunitário estudar os aspectos que impedem e favorecem a pessoa a
se tornar sujeito de direitos em uma comunidade, trabalhando com ela a partir das condições
relativas ao lugar onde mora.
Além disso, a Psicologia comunitária é uma área da Psicologia social que estuda o
psiquismo advindo do modo de vida do lugar/comunidade, as relações e representações, a
identidade, a consciência, a identificação e a pertinência dos sujeitos aos grupos comunitários
(Góis, 1993).
Para Vasconcelos (1994), o trabalho do Psicólogo comunitário é interdisciplinar,
realizado por equipes multiprofissionais, com formação generalista. Para o psicólogo
comunitário, o saber científico é relativizado diante do saber popular, sendo este uma
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importante via para o acesso à Saúde Mental da população. O psicólogo comunitário deve
analisar o contexto da comunidade a partir de conhecimentos científicos e do saber popular,
utilizando valores éticos de respeito, solidariedade e compromisso (Sarriera, 2008).
Sendo assim, a Psicologia Comunitária foi escolhida como proposta teórica e
metodológica para o presente trabalho por entender a atividade psíquica como decorrente dos
modos de vida dos locais onde a pessoa reside, sendo o espaço de moradia um local
privilegiado de intervenção (Góis, 1993). Deve-se levar em consideração a importância, cada
vez maior, da inserção de psicólogos na área da saúde pública, uma vez que as experiências
de saúde e doença são marcadas por dimensões subjetivas, e estas, por sua vez, constituem um
dos principais objetos de estudo da Psicologia (Dimenstein, 2006).
Diante do exposto, o presente trabalho trata-se de um relato de experiência de uma
intervenção psicossocial na disciplina de Psicologia Comunitária e Políticas Públicas. A
intervenção foi realizada na casa de acolhida São Camilo, abrigo para idosos na cidade de
Cacoal/RO. Utilizou-se da técnica de Grupo Focal para identificar demanda psicossocial sob a
forma dos seguintes temas: problemas de memória e dificuldade cognitiva; cuidados com a
higiene pessoal e uso abusivo de tabaco.

METODOLOGIA

Local da Intervenção

A Casa de Acolhida São Camilo é uma associação beneficente sem fins lucrativos,
registrada e reconhecida com todos os direitos e na forma da lei.
A instituição apresenta uma administração estruturada. Até esse levantamento a
instituição contava com 19 funcionários e 64 internos (ambos os gêneros) com idades entre 35
e 100 anos. A casa de acolhimento possui banheiros e dormitórios que separam os homens das
mulheres, tendo apenas a área de lazer e o refeitório em conjunto, o que possibilita uma boa
relação no âmbito social e uma melhor higiene pessoal. A Casa de Acolhida São Camilo
fornece apoio medico e social, e mesmo com esse aparato em prol dos abrigados busca
convênios que sejam úteis a toda a população que necessite do seu serviço.
A admissão de internos segue em conformidade com o tema religioso da casa: Prestar
Caridade aos Necessitados. Esse lema impactante influencia as pessoas á buscarem a
instituição para reabilitação ou acolhimento, seja pelas diversas circunstâncias que a vida
concedeu: abandono, rejeição ou precária condição financeira.
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O processo de inserção, contato e familiarização é o principal instrumento de
informações, e, à medida que estas vão sendo obtidas, delimitam aspectos e fenômenos
possíveis para o desenvolvimento do trabalho de intervenção. Esses três elementos, juntos,
funcionam como uma estratégia importante para a caracterização e o levantamento de
informações sobre a realidade cotidiana dos moradores da comunidade (Freitas, 1998).
Dessa forma, é relevante não só o processo de inserção pela observação como também
pela vivência no cotidiano dos moradores, com profundidade e comprometimento. Segundo
Freitas (1998), para uma inserção comprometida, é necessária uma relação aprofundada entre
os conhecimentos da Psicologia e as características da comunidade. Cada comunidade
apresentará uma dinâmica de funcionamento com aspectos fundamentais para o trabalho,
como: o contexto sociopolítico-geográfico, a influência do cenário dominante na vida diária e
a forma como essa influência é entendida por seus membros (Freitas, 1998).
Neste processo, é avaliada a demanda da instituição como, a história do local, as redes
de apoio existentes, o vínculo com a equipe de saúde e ajudantes, os espaços do cotidiano,
questões de vícios como tabagismo, higiene pessoal e organização do local e, principalmente,
a percepção dos moradores sobre a comunidade em que vivem. Tal etapa foi fundamental para
que os estagiários entrem em contato com as necessidades vivenciadas pelos moradores e,
com isso, voltem o seu trabalho para a realidade concreta da população.
Frente às informações obtidas sobre a comunidade a partir de um primeiro contato e da
leitura teórica dos principais conceitos e ações da Psicologia Comunitária, é possível discutir
um plano de ação fundamentado nos alicerces históricos e socioculturais já existentes no
local. Como objetivo principal, a intervenção é voltada para a prevenção primária em saúde,
com ênfase na potencialização do indivíduo, envolvendo conhecimentos, instrumentos e
métodos da Psicologia comunitária.

Sujeitos Participantes

Participaram da presente pesquisa 10 abrigados, sendo 9 homens e 1 mulher, com
idades entre 55 e 73 anos. Os sujeitos ficam abrigados na instituição, onde recebem
alimentação e higiene pessoal (quando não conseguem se higienizar). A maioria dos
participantes são pessoas que não possuem moradia, e /ou foram deixados por filhos que
residem em outra Cidade ou Estado.
A coleta de dados foi realizada na Casa de Acolhida São Camilo, Instituição
Filantrópica, localizada na Linha 06 Gleba 06 Lote 13 na cidade de Cacoal-RO.
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Com demanda já estabelecida pela instituição, o plano de ação, conforme tabela abaixo
foi montada com as seguintes atividades e seus respectivos objetivos:

Organização da Intervenção e Procedimento: Grupo Focal como método de análise de
demandas psicossociais
Tema

Objetivo

Experiência de vida e relação com a família

Por se tratar do primeiro
encontro, o objetivo principal era
buscar a aproximação entre os
participantes e os acadêmicos,
verificando as experiências de
vida dos sujeitos.

Higiene Pessoal e Tabagismo

Orientação e conscientização
sobre
higiene
pessoal
e
tabagismo,
relatando
os
malefícios advindos por uma má
higiene pessoal e pelo uso
excessivo de tabaco.

Perda de memória

Encerramento do Grupo Focal,
com o objetivo de verificar como
a perda de memória afeta o
cotidiano dos participantes.

Em toda a pesquisa foi utilizado o Grupo Focal, no intuito de identificar opiniões,
sentimentos, formas de pensar, de entender e de interpretar tópicos sobre a demanda proposta
pela instituição. Todo esse aparato tinha por objetivo a interação dentro do grupo, com
temática específica, buscando a melhora da realidade encontrada.
De origem anglo-saxônica, a técnica de grupo focal (GF) foi introduzida no final da
década de 1940. Após isso, seu uso tem sido focado com base em uma metodologia utilizada
principalmente em pesquisas de cunho psicossocial e comunitário (Trad, 2009). Segundo
Gondim (2001) a partir de 1980 o GF passou a ser utilizado constantemente pela área da
saúde.
Durante toda a pesquisa utilizou-se da técnica Grupo Focal para o trabalho e análise da
comunidade estudada. A utilização dos grupos focais é útil para esse tipo de trabalho em
psicologia comunitária, seja de forma isolada ou combinada com outras técnicas de coleta de
dados primários, revelando-se imprescindível na pesquisa avaliativa.
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Segundo Trad (2000) o grupo focal é uma forma de entrevistas com grupos, baseada na
comunicação e na interação. Seu objetivo primordial está em levantar dados detalhadas sobre
uma demanda específica, sugerida, na maioria das vezes, por alguém próximo a população á
ser estudada.
A técnica de Grupo Focal foi escolhida para permear a pesquisa por dois motivos

básicos:
1. Os grupos focais possuem uma técnica qualitativa, mediante as entrevistas grupais,
que possibilita interação entre os participantes, fortalecendo a relação entre os mesmo;
2. A técnica é útil, pois após as demandas serem levantadas e discutidas, o GF é
altamente eficaz para os participantes modificarem crenças e percepções sobre a temática
estudada.
Segundo Gaskell (2002, p. 79) apud Trad (2009) os grupos focais propiciam um debate
aberto e acessível em torno de um tema de interesse comum aos participantes. Consideramos,
dessa forma, a eficácia do grupo focal para trabalho em Psicologia Comunitária e/ou Social. O
GF traz uma temática de muita interação entre os participantes, que favorece a relação
interpessoal entre eles, onde debatem sobre temas em comum, buscando um mesmo objetivo.
É preciso ressaltar que nesse tipo de técnica não existe distinção entre os participantes, não
sendo consideradas questões de raça, gênero ou status.
A demanda estuda no grupo focal, levantada á priori pelos responsáveis do abrigo,
possibilitaram a reflexão da população estudada. Dessa forma, com o uso da técnica, tornouse possível fazer um debate consciente onde a interação foi fundamental para o sucesso da
técnica aplicada, sendo essa tida como fundamental para o trabalho comunitário.
Martins (2004, p. 87) afirma que esta técnica: “utiliza os sentidos na obtenção de
determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em
examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar”. O uso da técnica de grupo focal é eficaz
uma vez que essa é de extrema importância no âmbito das abordagens qualitativas, sendo cada
vez mais utilizada (Zimerman e Martins, 2008). Segundo os mesmo autores, o uso desse
instrumento favorece a liberdade de expressão, que é favorecida pelo ambiente, levando a
uma participação efetiva.
Gatti (2005, p. 9) diz que no uso da técnica GF: “há interesse não somente no que as
pessoas pensam e expressam, mas também em como elas pensam e por que pensam”. Dessa
forma, verifica-se a positiva influência dessa técnica, possibilitando a interação em grupo,
facilitando a adaptação dos facilitadores bem como a melhor verbalização de sentimentos e
pensamentos dos participantes.
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Outro ponto positivo do GF que vale ser ressaltado está no fato dessas compreender
diferenças e divergências, contraposições e contradições (GATTI, 2005). Assim, temos um
desvelamento do real, da apreensão do real, através do método dialético (Zimerman e Martins,
2008).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Impressões do grupo focal no primeiro contato

Durante o primeiro encontro, notamos facilidade de adaptação dos acolhidos para com
os acadêmicos, embora muitos tenham apresentado problemas de memória e certa dificuldade
cognitiva, expressada por um dificultoso discurso. Segundo Machado, Ribeiro, Cotta e Leal
(2011) o comprometimento cognitivo afeta a capacidade funcional do indivíduo, implicando
diretamente na perda de independência e autonomia, variando de acordo com o grau de
gravidade, ocasionando perda da qualidade de vida do idoso.
Segundo Ávila e Bottino, O que notamos é que existe uma perdasignificativa de
algumas funções cognitivas com a chegada da velhice. Segundo Ávila e Bottino (2006):
“Com o envelhecimento, freqüentemente ocorrem algumas alterações em diferentes
áreas da cognição. Pessoas acima de 60 anos geralmente se queixam de dificuldades
com a memória e outras habilidades cognitivas, especialmente quando comparam
seu desempenho atual com o do passado [...].”

Diversos são os fatores para perda cognitiva na população idosa, afetando diretamente
sua qualidade de vida e seu bem estarem. Segundo Nordon et al. (2009)existem alguns fatores
típicos no envelhecimento que são sinais da perca cognitiva: esquecimento de fatos recentes,
dificuldades de cálculo, alterações de atenção.Durante o primeiro encontro notamos muita
dificuldade de alguns participantes em lembrar-se de fatos, alguns recentes, denotando visível
perda cognitiva. Nordon et al. (2009) “a perda só pode ser observada se o paciente requer
mais de sua memória que o comum; pessoas com uma rotina estabelecida, sem necessidade de
muita atividade intelectual”.
Conforme supracitado, observamos uma rotina monótona, á medida que no abrigo não
são executados atividades que treinem funções cognitivas, facilitando o envelhecimento das
mesmas.

Cuidados e Higiene Pessoal
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O segundo encontro trouxe uma vertente totalmente voltada para a higiene pessoal. Tal
temática foi trabalhada no GF por relatos dos funcionários, relatando a falta de higiene dos
acolhidos além de observações indiretas dos próprios acadêmicos.
A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2009) recomenda asseio e limpeza nos locais
em que vivemos, bem como uma série de hábitos que envolvam mudança de comportamento
frente ao meio circundante, como forma de se evitar a propagação de doenças
infectocontagiosas relacionadas à higiene. É importante ressaltar que essa é uma atividade
rotineira, permeada de maneira cíclica ao longo da vida.
É importante ressaltar a ausência da família desses acolhidos, que de modo geral facilita
na ausência de higienização, mesmo tendo a presença dos funcionários da instituição,
ocasionado principalmente pela falta de mobilidade e pela perca de algumas funções motoras
e cognitivas.
A ausência da família, nesse sentido, perpassa também pela aceitação ou não do
acolhido na instituição que o recebe. Nesse sentido, Nascimento et al. (2008) diz que:
“A aceitação de institucionalização é vista e sentida de forma contraditória, ora é
apreciada com rejeição, pois frequentemente é associado ao abandono, confinamento
e exclusão social gerando reflexos negativos na sociedade, mas para outros,
configura uma possibilidade [...]”

Notamos que os idosos sentem falta de seus familiares, principalmente em seus
discursos. Essa ausência dá-se em grande parte pelo sentimento de inutilidade acompanhado
por um sentimento de desvalia, uma vez que a maioria dos sujeitos relatou que nenhum
familiar procura por eles, sendo desprezados.
Nascimento et al. (2008) diz que a família cuida melhor do seu idoso do que cuidadores
institucionalizados, impedindo o surgimento de agravos. Os mesmos autores ressaltam a que
“a família é fundamental no processo de prestação de cuidado ao idoso, contribuindo para a
construção de um ambiente favorável para a recuperação da saúde do idoso, evitando, na
medida do possível, hospitalizações ou asilamentos”.

Entretanto, o que notamos nos

acolhidos participantes da pesquisa é um inverso, ou seja, a ausência familiar sendo
propagadora de demências físicas e psicológicas, afetando também a higiene pessoal.
Segundo Tier, Fontana e Soares (2004), nas instituições de longa permanência ou casas
de repouso há um afastamento do idoso do seu meio familiar, cotidiano e vivência, havendo
inúmeras modificações internas e externas. Torna-se, portanto, crucial a presença de um
cuidador.
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Salientamos, de modo geral, a função do cuidador, ressaltando a importância das ações
estarem pautadas no respeito mútuo entre cuidador e o ser cuidado.

Tabagismo

Os profissionais da instituição trouxeram uma demanda bastante voltada para o
tabagismo, enfatizando o uso abusivo do tabaco pelos acolhidos. Segundo Engroff et al.
(2010) “o tabagismo representa um importante acelerador do processo de envelhecimento,
comprometendo não apenas a expectativa, mas a qualidade de vida”. Trabalhamos na
conscientização dos sujeitos, alertando sobre os prejuízos do tabaco.
Existe um fator acelerador do envelhecimento e da perca de funções cognitivas advindas
do uso de tabaco. Nesse sentido, Goulart et al. (2010) dizem que “quanto maior a idade, maior
o consumo de tabaco, ou seja, fumam há mais tempo e com frequência durante o dia, gerando
maiores problemas de saúde pública e dificuldade para abandonar o hábito”.
O que verificamos, de modo geral, é a institucionalização do sujeito, uma vez que
quando se adentra a uma instituição é obrigado a aderir as normas ali vigentes.
Nesse sentido, Araujo, Gomes e Filho et al. (2017) dizem que:
“A partir do momento que um idoso é internado em instituição privada ou pública,
ele torna-se membro de uma comunidade desconhecida, onde terá que se aperfeiçoar
com as condições, hábitos, costumes e horários propostos pelos gestores.”

A ausência familiar é novamente vista nesse sentido, uma vez que tal ausência gera uma
sensação de abandono, na qual a pessoa pode ser tornar depressiva ou ter outras manifestações
em consequência do afastamento familiar (ARAUJO, GOMES E FILHO, 2010). Pode ser
caracterizado como uma dessas manifestações o uso excessivo do tabaco, correlacionando,
através da verbalização dos sujeitos, a ausência familiar com a vontade incontrolável pelo
fumo.
Frisamos a importância da empatia dos acolhidos no período em que a pesquisa ocorreu.
Kuhn e Scortegagna (2016) dizem que atividades desenvolvidas em equipe requerem um
contato com o outro, comunicando-se, interagindo e cooperando. Trata-se de um processo de
adaptação, onde se faz necessário compartilhar não somente espaços físicos, mas também
compreender e respeitar os espaços: cognitivo e emocional de cada um (MOSCOVICI, 2003;
VERGARA e DAVEL, 2010).
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De modo geral, a inserção dos acadêmicos na referida instituição foi muito positiva,
agregando resultados positivos em uma faceta muldimensional, ou seja, beneficiando os
acolhidos, a instituição e não obstante os próprios acadêmicos.

Para além do levantamento: pistas para futuras intervenções psicossociais

É sabida, como já exposta, a eficácia do Grupo Focal nos trabalhos em Psicologia
Comunitária. De modo geral, sua aplicação favorece a população estudada, fomentando o
papel do psicólogo social no que tange as modificações que se tornam necessárias a partir de
uma demanda específica. Essas modificações são imprescindíveis para a melhora de questões
que estão desconexas eu uma população estudada.
Segundo Gondim (2003) o uso dos grupos focais está relacionado com os pressupostos
e premissas do pesquisador. Alguns recorrem a eles como forma de reunir informações
necessárias para a tomada de decisão; outros os vêem como promotores da auto-reflexão e da
transformação social e há aqueles que os interpretam como uma técnica para a exploração de
um tema pouco conhecido, visando o delineamento de pesquisas futuras.
Por meio dessa afirmação vemos que os trabalhos em Psicologia Social e Comunitária
apresentam-se como um imenso campo de intervenção, que possibilita vários métodos para
intervenção, sendo esse campo fundamental para as mudanças de um grupo ou de uma
comunidade.
Desse modo, vemos que as intervenções em Psicologia Comunitária não se configuram
como algo fechado, e sim como um caminho aberto para ser percorrido, devendo ser visto em
uma visão holística. Á vista disso, vemos a necessidade de conhecer as demandas do grupo
pesquisado, traçando os objetivos através de tais demandas. Segundo Gondim (2003) O
objetivo do grupo deve ser expresso de forma clara no momento de abertura dos trabalhos,
sinalizando as questões centrais sobre as quais a discussão irá concentrar-se. Torna-se
necessário ainda o conhecimento dos participantes que permeiam a pesquisa, sendo necessária
apresentação, buscando a interação entre as pessoas que compõem o grupo. O moderador
também possui uma enorme tarefa nesses novos caminhos de intervenção psicossocial, sendo
o responsável por mediar conflitos e conduzir as atividades em grupo.
Em muitos momentos verificamos certa distração do grupo focal sobre algumas
demandas estudadas, sendo fundamental adotar alguns passos para futuras intervenções.
Gondim (2002) apresenta uma lista básica de regras para esta ocasião, a saber:
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[...] 1) falar uma pessoa de cada vez; 2) evitar discussões paralelas para que todos
possam participar; 3) dizer livremente o que pensa; 4) evitar o domínio da discussão
por parte de um dos integrantes; 5) manter a atenção e o discurso na temática em
questão [...] (GONDIM, 2002).

Desse modo, as futuras intervenções devem ser pautadas em um método específico,
permeado por técnicas que possibilitem a interação entre a população estudada bem como a
aproximação entre o mediador e o grupo.
É preciso salientar que uma vez que o pesquisador decide utilizar o grupo focal em
futuras intervenções, como estratégia metodológica principal ou complementar em seu estudo,
torna-se imprescindível conhecer os fundamentos e procedimentos desta técnica, certificandose de que estes serão adequadamente incorporados na pesquisa pretendida, fomentando uma
pesquisa fidedigna e que favoreça em uma mudança positiva para o grupo ou comunidade
estudados.

CONCLUSÃO

A presente intervenção psicossocial agregou muito conhecimento sobre o âmbito da
psicologia social e tal experiência propiciou ver a atuação desse profissional em diversos
aspectos, uma vez que os psicólogos comunitários podem buscar informações acerca da
realidade comunitária, das redes de serviços, do modo como funcionam, das suas
potencialidades e dificuldades, trabalhando, assim, de forma preventiva.
Além disso, outro ponto importante a ser ressaltado é a atuação direta com os acolhidos:
Verificar suas emoções, costumes e hábitos agregaram crescimento imensurável, uma vez que
tais atividades são as que permeiam o trabalho do psicólogo social e comunitário.
Concluímos que a experiência foi de grande valia tanto no âmbito acadêmico como
profissional e alertamos para a ausência familiar no que tange a assistência a esses sujeitos, á
medida que notamos a importante participação dos cuidadores no processo de cuidado e
tratamento aos acolhidos.
Ressaltamos a eficácia da técnica de Grupo Focal nas intervenções realizadas, sendo
essa técnica altamente eficaz para a mudança de paradigmas, crenças e posições de grupos ou
comunidades em específico. Salientamos ainda que as intervenções psicossociais constituemse como um vasto caminho para análise, sendo necessárias novas pesquisas com estratégias
que visem melhorar a realidade, favorecendo a mudança positiva de um grupo ou comunidade
em específico.
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Concluímos que a atuação do psicólogo social e comunitário é extremamente
importante no campo de estudo da psicologia. A estratégia de intervenção, como o grupo
focal, auxilia na compreensão dos fenômenos presentes no âmbito social, contribuindo para a
propagação da psicologia, fazendo-a indispensável para o bem-estar subjetivo do indivíduo.

SURVEY OF PSYCHOSOCIAL DEMANDS AND THE USE OF THE
FOCAL GROUP WITH ELDERLY COVERED IN A CITY OF
INTERIOR OF RONDÔNIA

ABSTRACT
There are many benevolent entities that shelter people, enabling them to live in a new perspective on
life. However, family deprivation is noticed in these people, once the family leaves them, creating in
the sheltered ones a great feeling of desvaluation. The present work consists of an account of
experience of a psychosocial intervention with 10 subjects housed in the Casa de Acolhida São
Camilo, located in Cacoal, Rondônia. Three (03) meetings were held with the host families, using the
Focus Group technique as a method. The analysis of the reports of these visits identified the following
elements that foment the present research: memory problems; care for personal hygiene and tobacco
abuse. It was verified that the absence of the family in the life of these people is characterized as a
factor that facilitates the affection of diseases, mainly of cognitive order, considering the helplessness
reported and seen in these people. The social and community psychologist acting directly in this
reality is a being able to facilitate in the process of coping with this absence, enabling a better quality
of life for these institutionalized subjects.
Keywords: Focus Group. Community Psychology. Family.
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H1N1 VÍRUS: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO VÍRUS NO PERÍODO
DA PANDEMIA DE 2009 E 2010 NAS CINCO REGIÕES BRASILEIRAS

CRUZ, Giselli Menea Alves da1
LIMA, Rafael Calixto de2
COSTA, Daniel de Oliveira3
BASTIANINI, Luís Fernando Matos4

RESUMO
O incidente pandêmico entre períodos de 2009-2010 representou importante problema de saúde no
Brasil e no mundo, e merece ser evidenciado para compreendermos seus aspectos. Este trabalho é um
estudo transversal descritivo retrospectivo, cujo objetivo foi analisar relações entre as notificações
confirmadas de contaminação por H1N1 e distribuição epidemiológica conforme idade, sexo, raça e
letalidade nas cinco regiões brasileiras no período de 2009 a 2010. Analisado dados secundários
registrados no DATASUS, item informações de saúde, subitem epidemiológicas e morbidade, opção
de influenza pandêmica. Verificou-se em 2009-2010 que o total de notificações de H1N1 foi 105.227,
destes, os confirmados foram 54.171 casos (51%), sendo 93% dos casos concentrados no Sul e
Sudeste; o maior percentual de casos acomete a raça branca (~71%) principalmente nas regiões
Sul/Sudeste, seguido pela raça parda (~13,5%) concentrados nas outras três regiões. A proporção de
casos confirmados do sexo foi de masculino - 43% e feminino - 57%, por faixa etária as médias foram
<19 anos (38%); de 20 a 59 anos (57%); >60 anos (5%); sobre óbitos por H1N1, evidenciou-se
redução de 94,5% dos óbitos de 2009 para 2010. Concluiu-se que a pandemia de H1N1 avançou
mundialmente, obrigando adoção planos de prevenção e controle, além de medidas medicamentosas e
vacinais que contribuíram com a redução dos casos notificados. Verificou-se que a mídia nacional
colaborou com o alarde e perigo sobre a pandemia e pode ter superestimado as notificações no
período; outro fator que contribuiu para o achado é a similaridade sintomática entre os subtipos de
influenza.
Palavras-chave: H1N1. Pandemia. Saúde Pública.
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INTRODUÇÃO
O resfriado comum é uma infecção das vias aéreas superiores, causada por vírus
rinovírus (RV). É um dos problemas de saúde mais comuns nos ambulatórios, especialmente
nos períodos de inverno. Quando não comprometem asmáticos, os sintomas do resfriado
comum estão limitados ao trato respiratório superior, onde rinorreia e obstrução nasal são os
proeminentes, e estão associados à resposta inflamatória neutrofílica combinada ao aumento
da permeabilidade vascular e da secreção de muco. Diferentemente de outros vírus
respiratórios (influenzae sincicial respiratório), o RV não destrói a barreira epitelial das vias
aéreas (CAMPOS, 2014).
O vírus Influenza pertence à família Ortomixoviridae, constituído por envelope com
fita única negativa de RNA subdividido em segmentos. Estes segmentos apresentam
capacidade de replicação semiautônoma aumentando a capacidade de rearranjos genéticos. O
vírus possui três tipos antigênicos (A, B e C) que diferem entre si em várias propriedades
biológicas. O tipo antigênico A possui o maior número de hospedeiros animais. Devido ao
maior número de hospedeiros, apresenta também maior capacidade de rearranjo genético
entre as diferentes cepas, sendo o maior causador de epidemias e o único tipo antigênico
capaz de causar pandemias em seres humanos. O tipo B apresenta um número menor de
hospedeiros, causando epidemias em menor frequência que o tipo A. O tipo C causa doença
essencialmente em seres humanos, com menor importância clínica (SCOTTA, 2013).
No início do século passado, uma pandemia denominada gripe espanhola afetou cerca
cinquenta milhões de pessoas em todo o mundo, levando-as a óbito. O vírus era de origem
aviária do tipo H1N1. Essa precisão só foi possível muito recentemente por conta da
exumação e reconstituição do vírus de pessoas falecidas na época pela doença. Este vírus
H1N1 circulou até o aparecimento de uma nova pandemia denominada asiática, a qual
ocasionou cerca de um milhão de mortos, causada por um vírus mutante de origem suína
identificada como H2N2. Em 1968, a última pandemia do século 20, com número de óbitos
próximo à anterior, foi causada por um novo vírus, também de origem suína, H3N2. Esse
circula entre nós até os dias de hoje (PINHATI, 2009).
A incidência de pandemia de Influenza no planeta é de três a quatro vezes a cada
século. O maior intervalo entre elas foi de 42 anos, e a última pandemia do séc. XX a de Hong
Kong ocorreu há quase meio século. De acordo com a OMS, para que surja uma pandemia
são necessários três pré-requisitos: 1) o aparecimento de um novo patógeno para o qual a
população humana tenha baixa ou nenhuma imunidade; 2) o vírus ter a capacidade de se
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replicar em humanos e causar doença grave; 3) o vírus deve ser transmitido facilmente entre
humanos (ANDRADE, 2009).
Antes de 2009, os planos de pandemia assumiram que todas as pandemias de gripe
surgem de um subtipo diferente de antígenos, como foi observado para as três pandemias do
século XX. No entanto, a cepa pdm09 da gripe A (H1N1) responsável pela pandemia de 2009
surgiu de uma sequência de eventos de reabsorção em vez de mudança antigênica e teve um
curso de doença geralmente leve com uma mortalidade inferior à esperada. No entanto, a sua
alta transmissibilidade - particularmente em grupos etários mais jovens - e a rápida
disseminação global em comparação com a gripe sazonal pré-2009 exigiram uma resposta
pandêmica e estudos de pesquisa foram realizados rapidamente em vários contextos e
populações em todo o mundo para caracterizar ainda mais o clínico, características biológicas
e epidemiológicas da infecção (FIELDING et al., 2013).
Em abril de 2009, a população deparou-se com um novo tipo de gripe, o vírus de
origem suína, detectado no México no início do ano, que se espalhou rapidamente inﬂuenza
A, pelo mundo (Bellei, Melchior, 2011). Nesse mesmo mês, diante dos inúmeros casos de
pessoas no México, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou uma pandemia da nova
gripe e solicitou às autoridades sanitárias o monitoramento dos casos de gripe e pneumonia
(MACIEL-LIMA et al., 2015).
O Ministério da Saúde dividiu a pandemia de influenza em duas fases, para melhor
enfrentamento: fase de contenção e fase de mitigação. Os casos da primeira fase foram
atribuídos

às

viagens

internacionais

ou

contato

com

pessoas doentes que tivessem realizado essas viagens. Na fase de mitigação, o Ministério da
Saúde reconheceu a ocorrência da transmissão sustentada, de pessoa a pessoa, no país.
Reconhecimento tardio, uma vez que já havia óbitos não relacionados às cadeias de
transmissão envolvendo viajantes. Durante a fase de contenção, o Brasil adotou como
definição de caso para vigilância, a ocorrência de febre, tosse e contato próximo com uma
pessoa infectada ou com histórico de viagem, nos últimos dez dias, a países com casos
documentados. Na fase de transmissão sustentada no país, a partir da Semana Epidemiológica
(SE) 28/2009, a notificação de casos suspeitos de influenza com quadro de febre, tosse,
dificuldade em respirar ou morte, ou seja, síndrome respiratória aguda grave (SRAG) tornouse obrigatória, e a investigação laboratorial foi restrita aos casos de SRAG (ROSSETO e
LUNA, 2016).
A pandemia A (H1N1) 2009 ilustrou a importância de vários aspectos da preparação e
resposta à pandemia. Um deles era a necessidade de dados de vigilância a tempo oportuno
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para informar as decisões políticas sobre atividades de resposta e mitigação da saúde
pública. Durante todo o curso da pandemia, há uma necessidade crítica de dados para
descrever a apresentação clínica e o curso da doença, estimar os parâmetros epidemiológicos
relacionados à disseminação do vírus e à gravidade clínica da infecção e avaliação do impacto
da pandemia nos sistemas de cuidados de saúde. A partilha desses dados com a comunidade
internacional de saúde pública pelos países afetados no decorrer da pandemia permitiu aos
países aprender sobre o comportamento do vírus e para a Organização Mundial da Saúde
(OMS) modificar as recomendações de vigilância e resposta (WILLIANS et al., 2013).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os países incorporem
intervenções não farmacológicas (como isolamento de pacientes e quarentena de contatos,
distanciamento social e restrições de viagem) e uso de antivirais para tratamento e profilaxia
em seus planos de pandemia para reduzir uma transmissão do vírus da gripe pandêmica dentro
das populações. Além de entender como e quando um vírus da gripe pandêmica é transmitido,
a duração da infecciosidade é um parâmetro crítico na determinação da aplicação mais efetiva
dessas medidas de mitigação (FIELDING et al., 2013).
Nessa problemática, este projeto de pesquisa vem como um estudo descritivo, cujo
objetivo será de analisar as relações entre as notificações confirmadas de contaminação por
H1N1 e sua distribuição epidemiológica por idade, sexo, raça e letalidade nas cinco regiões
brasileiras no período de 2009 a 2010, além de verificar, através de trabalhos científicos, o
envolvimento da mídia nacional no alarde sobre o perigo do vírus e a ocorrência de possível
exacerbação de notificações devido a isto.

METODOLOGIA DO ESTUDO

Área de estudo

O Território brasileiro tinha uma população de 190.732.694 habitantes em 2010, e
uma superfície de 8 515 767,049 km², dividido em cinco regiões: Norte, Nordeste, CentroOeste, Sudeste e Sul. Essa divisão segue os limites entre as unidades da federação e tem como
objetivo auxiliar o levantamento e a organização de dados estatísticos sobre os estados. Foram
considerados os fatores naturais, econômicos, sociais e históricos comuns entre os estado
(IBGE, 2010).
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Tipo de estudo e fontes dos dados

Trata-se de um estudo descritivo, transversal e retrospectivo de natureza
qualiquantitativa, através da análise de dados secundários referentes a notificações
compulsórias. Foram analisadas, idade, sexo, raça e letalidade dos casos confirmados de
infecção pelo vírus influenza H1N1 ocorridos no período de 2009 a 2010, nas cinco regiões
brasileiras, registrados no DATASUS, fonte oficial de informações sobre notificações
compulsórias.
Além disso, foram incluídos como fontes artigos científicos, os quais evidenciaram a
participação dos meios de comunicação na propagação e no alarde sobre o tema.

Instrumento de coleta de dados

A coleta de dados foi realizada utilizando um modelo de tabela e posteriormente feito
cruzamento dos dados para chegar a um balanço estatístico de distribuição total de
notificações de casos confirmados de infecção por H1N1.
Esses valores são indexados de forma transparente nos sites do DATASUS, sendo
separada por ano, classificação final, evolução do caso e região de notificação;

Critérios de inclusão e exclusão

Foram incluídos todos os casos notificados confirmados de infecção por H1N1, entre
os anos de 2009-2010.
Não fizeram parte do estudo os casos de outros tipos de influenza correspondentes a
outras causas.

Considerações éticas

A pesquisa teve por objetivo avaliar as relações entre as notificações confirmadas de
contaminação por H1N1 e sua distribuição epidemiológica por idade, sexo, raça e letalidade
nas cinco regiões brasileiras no período de 2009 a 2010, através de dados secundários de
fontes oficiais de informações sobre o episódio pandêmico no país registrado no DATASUS.
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Nesse sistema, os dados são apresentados de forma consolidada, com omissão total da
identidade dos sujeitos associados aos mesmos. Por essa razão, o estudo pode ser conduzido
sem que o projeto tenha que ser submetido à análise de um Comitê de Ética em pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em abril de 2009, um novo subtipo viral do vírus influenza A (H1N1) foi identificado
em espécimes clínicos obtidos de dois pacientes nos Estados Unidos. A mesma cepa viral foi
identificada no México, no Canadá e que se disseminou globalmente. Esse evento foi
considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como de emergência em Saúde
Pública de Interesse Internacional, configurando a primeira pandemia de influenza do século
XXI (BOULOS, 2010). O alerta pré-pandêmico foi feito e medidas de “distanciamento
social” foram propostas: evitar aglomerações, fazer uso de máscaras e higienização frequente
das mãos, além do isolamento sanitário de doentes e seus comunicantes foram encorajadas.
Posteriormente, o fechamento de escolas e de estabelecimentos comerciais foi proposto. A
onda epidêmica foi levada por trabalhadores e turistas e focos independentes da enfermidade
foram surgindo em todo hemisfério norte (CUTLER, 2009).
No Brasil, em abril de 2009, iniciaram-se ações preventivas humanamente
impossíveis, na tentativa de retardar a entrada do vírus no país. As regiões de fronteira, portos
e aeroportos passaram a divulgar alertas sonoros e informações por escrito na tentativa de
identificar precocemente sintomáticos, com a finalidade de isolá-los, bem como seus
comunicantes (CARNEIRO e cols., 2010).
Verificando os achados em vários trabalhos, como os supracitados, verificou-se que o
alarde sobre a periculosidade do vírus na época da pandemia feita pelos veículos que
comunicação, de certa forma ajudou na propagação de informações sobre o que passava no
Brasil e no mundo, além de fornecer informações de como se “prevenir” ou ao menos reduzir
a propagação do novo vírus.
Feito um levantamento e correlação entre os todos as notificações registradas pelo
DATASUS e os casos confirmados de H1N1 (gráfico 1) nota-se que há uma discrepância
entre os achados onde, das 105.227 notificações apenas 54.171 casos (51%) foram registrados
como confirmados por infecção de H1N1.
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Gráfico 1. Incidência de notificações de H1N1 confirmadas e não-confirmadas no período de
2009 e 2010
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Tal discrepância corrobora com o descrito por Harding (2009), onde de acordo com as
escolhas feitas na cobertura de uma doença emergente, a mídia pode ajudar a promover o
pânico ou tranquilizar suas audiências. Diversos estudos mostram que a cobertura midiática
de doenças emergentes tem sido extensa e, em muitos casos também, pouco precisa, alarmista
ou sensacionalista. Bulck e Custers 2009, também referem que em uma investigação da sobre
a relação da exposição à televisão e o medo da gripe H1N1, observou-se que as pessoas que
estiveram mais expostas a esse meio de comunicação eram as que expressavam os maiores
níveis de ansiedade para com os vírus e que, mesmo sem a materialização da pandemia
esperada, tal exposição aos telenoticiários pode contribuir para uma “pandemia de pânico”.
Associado aos alardes e aumento do “medo” disseminado pelos meios de
comunicação, vem à problemática descrita por Lenzi e cols. (2012) e Bellei e Melchior
(2011), mostram que geralmente a influenza apresenta-se como uma infecção viral
assintomática ou oligossintomática com evolução benigna e autolimitada, ou seja, a
similaridade sintomática pode ter contribuído para a discrepância evidenciada pelo presente
estudo entre as notificações e os casos confirmados de infecção por H1N1.
Dos casos confirmados registrados no DATASUS (54.171 casos), verifica-se que
todas as regiões tiveram notificações de casos confirmados e que a região mais acometida
pela pandemia foi a região Sul chegando a 68% dos casos (gráfico 2).
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Gráfico 2. Incidência de infecções por H1N1 confirmados por região no período de 2009 e
2010
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Tal evidencia vai de encontro com o exposto por Carneiro e cols. (20100029, que
também verificou a região sul como a mais acometida pela pandemia no período, seguida pela
região sudeste, também evidenciado pelo estudo apresentado por Schuelter-Trevisol e cols.
(2012).
Outro dado que vem de encontro aos achados de casos confirmados mostra que a
variável sexo mostra predomínio de acometimento do sexo feminino em todas as regiões
analisadas e corrobora com os achados demonstrados no gráfico 2, onde mostra que a região
Sul foi a mais acometida com 36.829 casos (68%) de um total de 54.171 casos confirmados
de infecção por H1N1 (Tabela 1 e Gráfico 3);a população feminina da região sul
compreendeu 39% de todos os casos confirmados no Brasil no período analisado, enquanto a
masculina foi de 29% do total.
Tabela 1. Distribuição de casos confirmados de H1N1 entre sexo masculino e feminino no
período de 2009 e 2010
Sexo

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

CentroOeste

Total
2009/2010

Masculino

461

499

5.962

15.947

562

23.431

Feminino

759

684

7.623

20.882

792

30.740

TOTAL

1220

1183

13585

36829

1354

54171

Fonte: DATASUS
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Gráfico 3. Incidência de H1N1 confirmados por sexo no período de 2009 e 2010
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Os achados na região Sul corroboram com os achados a nível Brasil, onde mostra que
a população feminina foi a mais notificada dentre os casos confirmados de H1N1 no período
registrados pelo DATASUS. Tal evidencia também se apóia no trabalho descrito por Rosseto
e Luna (2016), o qual verificou valores símiles ao presente estudo, onde os casos confirmados
de infecção por H1N1 alcançaram 56,7% do sexo feminino no mesmo período de análise.
O estudo vem mostrar também a destruição dos casos confirmados conforme faixa
etária. Foram determinados os intervalos de idade em ignorado,<19 anos, 20 – 59 anos e >60
anos, os quais se verificam os resultados demonstrados no Gráfico 4.

Gráfico 4. Incidência de infecção por H1N1 confirmados por faixa etária no período de 2009
e 2010
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Os achados vêm de encontro ao verificado no trabalho apresentado por SchuelterTrevisol e cols. (2012), onde se encontrou que dos casos notificados de H1N1, a idade média
verificada foi de 30,8 anos de idade, o que se mostra também evidenciado no presente estudo,
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o qual mostrou que a idade com mais notificações se apresentaram no intervalo de 20 – 59
anos de idade compreendendo 57% dos casos.
Ao se fazer um levantamento dos casos confirmados de infecção por H1N1 e
distribuindo o valor total obtido através dos dados presentes no DATASUS por raça no Brasil
durante a pandemia, identificamos as variáveis classificadas como ignorado, branca, preta,
amarela, parda e indígena, e demonstrados pelo gráfico 5, o qual demonstra a distribuição
percentual de cada raça acometida no período analisado.

Gráfico 5. Incidência de infecção por H1N1 confirmada por raça no Brasil - 2009/2010
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O que se entende através deste achado é que houve um aumento substancial de
indivíduos de raça parda acometidos pela infecção do vírus H1N1 quando comparamos os
valores de 2009 e 2010. Tal achado se compreende pela distribuição populacional, onde,
segundo o IBGE (2010), as regiões Sul/Sudeste possuem em sua população a maioria de raça
branca (>75%) e, nas regiões Norte/Nordeste a maioria da população se autodeclara como
sendo de raça parda (~64%). Além disso, o motivo para tal aumento do número de indivíduos
pardos acometidos no ano de 2010 se verifica na Tabela 2, e se deve ao fato de que dentre
todas as 5 regiões, a região norte obteve uma redução de apenas 65% do número de casos se
comparando os anos de 2009 e 2010.
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Tabela 2. Redução percentual dos casos confirmados de H1N1 entre os períodos de 2009 e
2010
Nº de casos
2009
2010
Redução %

Norte

Nordeste

Centro-oeste

Sudeste

Sul

902
318
-65%

1031
152
-85%

1337
17
-98,70%

13464
121
-99%

36.464
365
-99%

Fonte: DATASUS

Ao se retratar o desfecho de letalidade apresentada no período, verifica-se que apesar
da periculosidade disseminada pela primeira pandemia do século XXI, os óbitos inerentes aos
casos confirmados de infecção por H1N1 (54.171 casos) representaram um percentual de 4%
(2.196 óbitos) no período analisado (Tabela 3 e Gráfico 6).

Tabela 3. Número de óbitos inerentes aos casos confirmados de infecção por H1N1 entre os
períodos de 2009 e 2010
Região de notificação

Óbitos 2009

Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
TOTAL

Óbitos 2010

Redução % dos
óbitos
-2,0%
-61,0%
-98,0%

47
62
1.008

46
24
18

803
163

21
4

-97,4%
-97,5%

2.083

113

-94,5%

Fonte: DATASUS

Gráfico 6. Comparativo da taxa de letalidade por infecção de H1N1 confirmados 2009/2010
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24
46
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0%
Norte

Nordeste

Óbitos 2009
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Conforme apresentado através da tabela 3, onde se mostra uma redução média de
94,5% nos óbitos entre 2009 e 2010, conseguimos entender que não se obteve valores
melhores à custa da baixa redução dos óbitos nas regiões norte (-2%) e nordeste (-61%).
Segundo Bellei e Melchior (2011), tal achado se apóia em seu relato em que no ano de 2010,
houve um predomínio de óbitos nas regiões norte/nordeste do país no período anterior à
ampla distribuição de vacinas pelo ministério da saúde (MS). O real motivo para a baixa
redução dos óbitos nas regiões Norte/Nordeste (gráfico 6) e do maior acometimento da raça
parda no intervalo de tempo (gráfico 5), ainda não se mostra esclarecido nos diversos
trabalhos e publicações sobre o tema e, tal informe, se baseia nos poucos trabalhos onde as
regiões norte/nordeste foram foco principal de investigação ou mesmo responsáveis pela
produção de trabalhos científicos abordando a pandemia por H1N1 como tema. Luchs 2012
referência em seu trabalho a baixa produção científica sobre a influenza pandêmica H1N1
2009/2010 nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, evidenciando que 95% das produções
científicas sobre o tema foram desenvolvidas pelas regiões Sul/Sudeste do país. O exposto
verifica a necessidade de maiores estudos de modo a tentar esclarecer as possíveis variáveis
que podem estar envolvidas.

CONCLUSÃO

Concluiu-se que a pandemia de Influenza A (H1N1) avançou, mundialmente,
obrigando a população a adotar planos de prevenção e controle até então considerados banais,
além de medidas medicamentosas e vacinais que contribuíram com a redução dos casos
notificados. À época, a problemática foi agravada devido à falta de resposta em relação à
confirmação dos casos suspeitos, o que gerou inseguranças na classe médica, nos doentes e
familiares. Verificou-se que a mídia nacional colaborou com o alarde e perigo sobre a
pandemia e, que devido a isto, pode ter superestimado as notificações de contaminação por
influenza no período analisado, dados que se apóiam entre o número de notificações e os
casos confirmados. Outro fator que contribuiu para o achado é a similaridade sintomática
inicial do quadro quanto à contaminação pelo H1N1 e os outros subtipos de influenza.
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H1N1 VÍRUS: EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF VIRUS IN THE
PANDEMIC PERIOD OF 2009 AND 2010 IN THE FIVE BRAZILIAN
REGIONS
ABSTRACT
The pandemic incident between 2009-2010 periods represented an important health problem in Brazil
and in the world, and deserves to be evidenced in order to understand its aspects. This work is a
retrospective descriptive cross-sectional study whose objective was to analyze the relationships
between confirmed reports of H1N1 contamination and epidemiological distribution according to age,
sex, race and lethality in the five Brazilian regions from 2009 to 2010. Analyzed secondary data
recorded in DATASUS, item health information, epidemiological sub-item and morbidity, pandemic
influenza option. It was verified in 2009-2010 that the total notifications of H1N1 were 105,227; of
these, 54,171 cases were confirmed (51%), 93% of the cases being concentrated in the South and
Southeast; the highest percentage of cases affects the white race (~ 71%), mainly in the South /
Southeast regions, followed by the brown race (~ 13.5%) concentrated in the other three regions. The
proportion of confirmed cases of sex was male - 43% and female - 57%, by age group the averages
were <19 years (38%); from 20 to 59 years (57%); > 60 years (5%); on deaths due to H1N1, there was
a 94.5% reduction in deaths from 2009 to 2010. It was concluded that the H1N1 pandemic has
advanced worldwide, requiring adoption of prevention and control plans, as well as drug and vaccine
measures that contributed to the reduction of reported cases. It was found that the national media
collaborated with the hype and danger about the pandemic and may have overestimated the
notifications in the period; another factor contributing to the finding is the symptomatic similarity
between influenza subtypes.
Keywords: H1N1. Pandemic. Public Health.
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INCIDÊNCIA DE LTA E INCREMENTO DO DEFLORESTAMENTO EM
RONDÔNIA, 2011-2015
ALMEIDA, Allyson Carvalho de1
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RESUMO
A leishmaniose é uma doença infecto-parasitária típica de regiões tropicais, encontrada em áreas de
mata primária, alcançando uma significante incidência no estado de Rondônia. Configura-se como um
problema de saúde negligenciado. Isso se relaciona ao exponencial crescimento do desmatamento no
estado de Rondônia. O estudo tem como objetivo relacionar positivo ou negativamente a incidência da
LTA (Leishmaniose Tegumentar Americana) com o desmatamento entre os anos de 2011 a 2015. Este
foi realizado obtendo dados secundários dos números de casos da LTA através do SINAN,
desmatamento, do INPE e população do IBGE. Os dados foram tabulados e analisados no pacote
estatístico Stata (Stata Corp, Texas, USA). O dimensionamento do desmatamento nos municípios do
estado foi calculado pelo incremento percentual da área desmatada no período do estudo. Para avaliar
a relação entre o desmatamento e a ocorrência de leishmaniose em Rondônia, foi feita a análise de
correlação de Pearson entre o incremento percentual de desmatamento no período analisado e a
incidência de LTA no mesmo período. Em uma análise holística, registrou-se um aumento de 4.206,5
km², representando 4,70%, do incremento da área de desmatamento do estado no período analisado.
Ao mesmo tempo, foram notificados 5.611 casos, gerando uma incidência total de 3,12/1000hab casos
de leishmaniose no estado. Embora se observe um aumento da incidência de LTA à medida que se
aumenta o percentual de desmatamento, essa tendência não foi estatisticamente significante (p=0,09).
Entende-se que esse resultado pode ser decorrente da importante subnotificação dos municípios,
causada pela dificuldade no diagnóstico e negligência na notificação.
Palavras-chave: Leishmaniose. Desmatamento. Rondônia
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INTRODUÇÃO

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma antropozoonose considerada um grande
problema de saúde pública e representa uma doença com importante espectro clínico. É
considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma das seis mais importantes
doenças infecciosas, pelo seu alto coeficiente de detecção e a capacidade de produzir
deformidades (Manual de Vigilância de Leishmaniose, 2007.).
A LTA no Brasil é uma doença com diversidade de agentes, de reservatórios e de vetores que
apresenta diferentes padrões de transmissão e um conhecimento ainda limitado sobre alguns
aspectos, o que a torna de difícil controle. No estado, a doença é causada por três espécies de
protozoários endêmicas: Leishmania braziliensis, L. lainsoni e L.amazonensis. Seu vetor é o
inseto flebotomíneo, do gênero Lutzomyia, genericamente conhecido como mosquito-palha
(GONTIJO e CARVALHO, 2003).
É uma das afecções dermatológicas que merece mais atenção, devido à sua magnitude, assim
como pelo risco de ocorrência de deformidades que pode produzir no ser humano, e também
pelo envolvimento psicológico, com reflexos no campo social e econômico, uma vez que, na
maioria dos casos, pode ser considerada uma doença ocupacional. No Brasil é encontrada a
maior prevalência de todo continente Americano, estimando-se 65.000 novos casos por ano.
A leishmaniose é a segunda doença parasitária mais comum no mundo, estimando-se 600.000
novos casos por ano (MOTA e MIRANDA, 2011). Apresenta ampla distribuição com registro
de casos em todas as regiões brasileiras, no entanto faz parte das doenças negligenciadas e
subnotificadas (BASANO e CAMARGO, 2004). As razões para esta subnotificação podem
ser decorrentes da dificuldade no diagnóstico e carência dos profissionais de saúde na
notificação compulsória (Manual de Vigilância de Leishmaniose, 2007.).
Trata-se de uma enfermidade de grande diversidade epidemiológica, que nas últimas décadas
os estudos têm sugerido mudanças no padrão de transmissão da doença, inicialmente
considerada zoonose de animais silvestres, que acometia ocasionalmente pessoas em contato
com as florestas. Posteriormente, a doença começou a ocorrer em zonas rurais, já
praticamente desmatadas, e em regiões periurbanas. Logo, percebem-se três perfis
epidemiológicos da LTA: Transmissão em matas primárias e animais silvestres; ocupacional
ou lazer, em que a transmissão está associada à exploração desordenada da floresta e
derrubada de matas para construção de estradas, extração de madeira, desenvolvimento de
atividades agropecuárias, ecoturismo; rural ou periurbana – em que houve adaptação do vetor
ao peridomicílio (Manual de Vigilância de Leishmaniose, 2007.).
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Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, somente em 2016 foram notificados 12.690 casos
em todo o Brasil, 5.075 delas na região norte, sendo esta a região de maior incidência no País.
No mesmo ano, o estado de Rondônia foi o segundo estado que mais notificou a enfermidade
na região norte, com 851 casos (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). Entre os
estados, segundo o IBGE, Rondônia é também o maior percentual de área desmatada em
relação ao território (28,5%).
As principais causas do desmatamento na Amazônia são o aumento da população, em função
da migração estimulada pelo governo; o crescimento da indústria madeireira, aliado à
ampliação do número de estradas e rodovias; e as queimadas que são feitas para o
desenvolvimento da pecuária e da agricultura (DINIZ et al., 2009).
Logo é importante compreender a mudança do perfil epidemiológico da doença, sua relação
com meio ambiente e sua incidência no estado de Rondônia, ao mesmo tempo em que este
aumenta consideravelmente sua área desflorestada.

METODOLOGIA
A região estudada englobou os municípios do estado de Rondônia (RO) pertencente à região
Norte do país, com seus limites geográficos com os estados do Amazonas, Mato Grosso, Acre
e com a Bolívia, com uma população estimada de 1.748.531 pessoas, apresentando 52
municípios, tendo sua capital o município de Porto Velho, com uma área de 237.590,543 km
2, com uma densidade demográfica 6,58 hab/km 2 (IBGE, 2014). O clima é equatorial, com
médias de temperaturas anuais acima de 26 ºC, com vegetação predominante floresta fluvial
amazônica e relevo pouco acidentado, sem elevações ou depressões acentuadas (GOVERNO
DE RONDÔNIA, 2014).
Foi realizada uma análise quantitativa, longitudinal e retrospectivo a partir de dados
secundários no período de janeiro de 2011 até dezembro de 2015, por meio de busca de
informações no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN). As informações
referentes ao desflorestamento ocorrido em Rondônia, para o mesmo período, foram obtidas
do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE). As informações acerca das populações de
cada município foram obtidas através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Para verificar a relação do desmatamento com a incidência da Leishmaniose tegumentar
americana, foram estudadas as variáveis contidas nas fichas de investigação epidemiológica
das doenças de notificação compulsória que estão disponíveis nas bases de dados pesquisadas.
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Estas variáveis permitiram caracterizar os aspectos relacionados à epidemiologia de doenças
notificáveis e correlacionar a incidência da LTA com os dados das áreas desmatadas.
Os dados foram tabulados em planilha MS Excel e analisados no pacote estatístico Stata
(Stata Corp, Texas, USA). O dimensionamento do desmatamento nos municípios do estado
foi calculado pelo incremento percentual da área desmatada no período do estudo. A relação
entre o desmatamento e a ocorrência de leishmaniose em Rondônia foi feita através da
correlação de Pearson entre o incremento percentual de desmatamento no período analisado e
a incidência de LTA no mesmo período.
Em virtude da ausência de casos notificados no período analisado, o município de Candeias
do Jamari foi excluído da análise.

RESULTADOS
No período de 2011 a 2015, foi registrado um incremento de 4.206,5 km² de área desmatada
do estado, o que representou 4,7% de desflorestamento adicional, em relação ao ano de 2011.
Neste mesmo período, observou-se que a região norte do estado consta com os maiores
incrementos percentuais totais de desmatamento. Em uma observação detalhada, os territórios
do noroeste e nordeste possuem os municípios com as maiores taxas, sendo eles: Cujubim
(5,6%), Buritis (5,6%) e Nova Mamoré (4,9%) (Figura 1).
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Essa tendência não foi encontrada na grande maior parte dos municípios das outras
localidades, os quais apresentaram baixo percentual relativo. No entanto, ocorreram casos
isolados na região sudeste, representado pelo município de Parecis com taxas de 1,30%, e
sudoeste, representado pelo município de Costa Marques, com taxas de 1,73%. (Figura 1).
Os municípios que apresentaram os menores percentuais de desmatamento adicional foram JiParaná, Ouro Preto do Oeste e Presidente Médici, com a mesma taxa de 0,09%. Atenta-se que
se localizam agrupados na região Oeste do estado.
No mesmo intervalo de tempo, 5.611 casos de LTA foram notificados em quase todos os
municípios do estado de Rondônia, o que significou uma incidência total de 3,12 casos por
1.000 habitantes.
Ao contrário do incremento do desflorestamento, os municípios com maiores incidências
totais da doença estão localizados majoritariamente na região oeste, sudeste e sudoeste do
estado. Visualiza-se que o extremo sul, extremo norte e leste do estado caracterizam-se com
as menores incidências totais. (Figura 2)
Parecis e Castanheiras constam com, respectivamente, incidências totais de 11,72 e 10,05.
Esses municípios representam dois dos três maiores índices da doença, ao mesmo tempo em
que ocupam a região sudeste do estado. No entanto, representando uma incidência de 9,30,
Cujubim porta a terceira maior incidência. Este se localiza na região norte. (Figura 2).

Os municípios de Itapuã do Oeste, Teixeirópolis e Nova União foram os que apresentaram
menor incidência da doença. Paralelamente, o incremento de desflorestamento nesses
municípios foi de, respectivamente, 1,2%, 0,1%, 0,4. Os dois últimos dividem fronteiras na
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região leste do estado.
Para avaliarmos a relação entre o incremento total do desmatamento e a incidência total de
LTA, foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson, o qual se obteve uma relação de
0,24 demonstrando uma relação desprezível.

DISCUSSÃO
Foi possível analisar que apesar dos três municípios com as maiores incidências totais:
Parecis, Castanheiras e Cujubim, apenas o último está entre os três com maiores incrementos
de desflorestamento, que são Cujubim, buritis e Nova Mamoré, em contrapartida os três
municípios com menor incidência que foi Itapuã do Oeste, Teixerópolis e Nova União, não
correspondem aos municípios com menores desmatamento (Ji-paraná, Ouro Preto do Oeste e
Presidente Médici).
A partir da observação da figura 1 percebemos que o incremento de desmatamento se
concentra mais nas áreas da região norte de Rondônia, porém a incidência (figura 2) não
compartilha essa tendência, a qual se concentra na região sul e sudeste do estado, levando
assim crer que não há relação entre o desmatamento e a incidência de LTA. Podem-se
observar resultados semelhantes no estudo em Mesquita (AMARO, 2012), onde não foi
possível afirmar esse mesmo questionamento.
Vale ressaltar que excluímos da pesquisa o município de Candeias do Jamari, devido à
inexistência de notificações no período de 2011- 2015. Acredita-se que isso ocorreu devido a
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proximidade do município com a capital, sendo assim feito sua notificação em porto velho, ou
a negligência da notificação da mesma.
Outro ponto importante a ser levantado são os dados utilizados para a população, onde se
encontrou referentes apenas a 2015, em ocasião da inexistência de dados de outros anos,
podendo alterar assim a mensuração das incidências.
O gráfico de Pearson sintetiza uma análise holística, demonstrado a irrelevância estatística
dessa correlação. Sendo assim, podemos inferir que não há relação entre o incremento do
desmatamento total e a incidência total de cada município no período analisado.

CONCLUSÃO
Foi alta a incidência de LTA no Estado de Rondônia, no período de 2011-2015, assim como o
percentual de incremento de desflorestamento no mesmo período. Embora a incidência de
LTA tenha apresentado incremento paralelo ao incremento percentual de desmatamento no
período do estudo, não se observou correlação entre essas duas medidas, provavelmente em
decorrência de subnotificação de casos da doença.

ATL INCIDENCE AND DEFORESTATION INCREASE IN RONDÔNIA,
2011-2015
ABSTRACT
Leishmaniasis is a typical infectious disease of tropical regions, most located in virgin forest, which
incidence is significant in the state of Rondônia, Brazil. It sets up as a neglected welfare issue, being
as well related to the exponential deforestation increase in the same state. The study’s objective is to
connect positively or negatively ATL (American Tegumentary Leishmaniasis) to deforestation among
the years of 2011 to 2015. This was made by gathering secondary data from several ATL cases from
SINAN, deforestation from INPE and population from IBGE. The data was charted and analyzed
within the statistic package Stata (Stata Corp, Texas, USA). The state’s counties deforestation scale
was calculated by the percentage increase of the deforested area on the study’s period. The Pearson’s
correlation analysis was used to evaluate the relation among deforestation and leishmaniasis
happening in Rondônia by comparing the deforestation percentage increase and ATL incidence on the
study’s period of time. In an holistic analysis, an increase of 4.206,5 km², which represents 4,70% of
deforested area’s increase, was registered on the analyzed period. At the same time, 5.611
leishmaniasis cases were notified, creating a total incidence of 3,12 leishmaniasis cases per 1000
inhabitants. Even though it is noted a LTA increases as the deforestation’s percentage increase, this
trend wasn’t statistically remarkable or significant (p= 0,09). The result could be induced by the
county’s underreporting, which is due to diagnosis failure or neglected notification.
Keywords: Leishmaniasis. Deforestation. Rondônia.
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ANEXOS

Dados sobre o incremento percentual de desmatamento e ocorrência de leishmaniose tegumentar americana nos municípios de Rondônia, 20112015
Número de casos de LTA (incidência/1000 hab)
Incremento de
desmatamento (%)

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Vilhena
Vale do Paraíso
Vale do Anari
Urupá
Theobroma
Teixeirópolis
Seringueiras
São Miguel do
Guaporé
São Francisco do
Guaporé

0,35%

53(0,53)

203(2,03)

164(1,64)

138(1,38)

104(1,04)

662(6,64)

0,37%
1,47%

4(0,49)
7(0,64)

2(0,25)
5(0,45)

7(0,86)
4(0,36)

7(0,86)
1(0,09)

6(0,74)
0(0,00)

26(3,19)
17(1,55)

0,38%

3(0,21)

6(0,43)

2(0,14)

2(0,14)

2(0,14)

15(1,07)

0,72%

1(0,09)

6(0,53)

6(0,53)

3(0,26)

0(0,00)

16(1,40)

0,11%

0(0,00)

0(0,00)

1(0,20)

2(0,40)

0(0,00)

3(0,60)

0,98%

8(0,63)

4(0,32)

2(0,16)

8(0,63)

5(0,40)

27(2,14)

0,49%

13(0,54)

12(0,50)

20(0,83)

27(1,12)

20(0,83)

92(3,82)

0,39%

13(0,65)

17(0,85)

32(1,60)

18(0,90)

30(1,50)

110(5,50)

São Felipe D'Oeste

0,18%

3(0,50)

3(0,50)

7(1,16)

8(1,32)

3(0,50)

24(3,97)

Santa Luzia D'Oeste
Rolim de Moura
Rio Crespo
Primavera de
Rondônia

0,30%
0,18%
1,29%

7(0,84)
29(0,51)
3(0,79)

4(0,48)
23(0,40)
7(1,85)

3(0,36)
49(0,86)
6(1,58)

5(0,60)
55(0,97)
2(0,53)

12(1,44)
93(1,64)
3(0,79)

31(3,71)
249(4,39)
21(5,54)

0,26%

3(0,87)

1(0,29)

4(1,16)

9(2,60)

1(0,29)

18(5,21)

Presidente Médici
Porto Velho

0,09%
3,00%

2(0,08)
76(0,15)

19(0,78)
199(0,39)

3(0,12)
169(0,33)

8(0,33)
149(0,29)

6(0,25)
206(0,40)

38(1,55)
799(1,57)
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Pimenteiras do Oeste

0,24%

0(0,00)

1(0,41)

2(0,83)

0(0,00)

1(0,41)

4(1,65)

Pimenta Bueno
Parecis
Ouro Preto do Oeste
Novo Horizonte do
Oeste
Nova União
Nova Mamoré
Nova Brasilândia do
Oeste

0,79%
1,30%

31(0,80)
9(1,56)

41(1,06)
4(0,69)

55(1,41)
22(3,79)

66(1,70)
22(3,79)

48(1,24)
11(1,90)

241(6,21)
68(11,72)

0,09%
0,25%

4(0,10)
12(1,18)

2(0,05)
7(0,69)

5(0,13)
11(1,08)

9(0,23)
9(0,89)

9(0,23)
9(0,89)

29(0,73)
48(4,72)

0,36%

2(0,26)

0(0,00)

0(0,00)

0(0,00)

3(0,38)

5(0,64)

4,90%

21(0,74)

29(1,03)

42(1,49)

39(1,38)

22(0,78)

153(5,41)

0,44%

17(0,78)

7(0,32)

11(0,51)

14(0,65)

6(0,28)

55(2,54)

Monte Negro
Mirante da Serra

3,22%

12(0,75)

19(1,19)

21(1,31)

12(0,75)

11(0,69)

75(4,68)

0,70%

9(0,73)

16(1,30)

10(0,81)

10(0,81)

5(0,41)

50(4,06)

Ministro Andreazza
Machadinho D'Oeste
Ji-Paraná
Jaru
Itapuã do Oeste

0,20%
3,59%
0,09%

3(0,28)
52(1,37)
34(0,26)

5(0,46)
48(1,27)
65(0,49)

11(1,02)
42(1,11)
46(0,35)

8(0,74)
30(0,79)
36(0,27)

5(0,46)
31(0,82)
28(0,21)

32(2,97)
203(5,36)
209(1,59)

0,13%

12(0,22)

17(0,30)

18(0,32)

15(0,27)

21(0,38)

83(1,49)

1,15%

0(0,00)

0(0,00)

0(0,00)

0(0,00)

1(0,10)

1(0,10)

Guajará-Mirim
Governador Jorge
Teixeira
Espigão D'Oeste
Cujubim
Costa Marques
Corumbiara
Colorado do Oeste
Chupinguaia
Cerejeiras
Castanheiras

0,25%

12(0,26)

27(0,57)

27(0,57)

38(0,81)

33(0,70)

137(2,91)

0,22%

2(0,20)

10(1,01)

16(1,61)

14(1,41)

17(1,71)

59(5,94)

0,31%
5,60%

24(0,73)
38(1,75)

64(1,96)
47(2,16)

66(2,02)
49(2,26)

62(1,90)
51(2,35)

43(1,31)
17(0,78)

259(7,92)
202(9,30)

1,73%
0,26%

35(2,06)
6(0,69)

30(1,76)
6(0,69)

22(1,29)
9(1,03)

24(1,41)
18(2,06)

39(2,29)
14(1,60)

150(8,81)
53(6,06)

0,47%
0,64%

24(1,27)
5(0,48)

9(0,48)
23(2,22)

17(0,90)
13(1,25)

14(0,74)
15(1,45)

18(0,96)
5(0,48)

82(4,35)
61(5,89)

0,27%

2(0,11)

4(0,22)

8(0,45)

13(0,72)

14(0,78)

41(2,28)

0,34%

8(2,23)

4(1,12)

10(2,79)

7(1,95)

7(1,95)

36(10,05)
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Candeias do Jamari

2,24%

0(0,00)

0(0,00)

0(0,00)

0(0,00)

0(0,00)

0(0,00)

Campo Novo de
Rondônia
Cacoal
Cacaulândia
Cabixi
Buritis
Ariquemes
Alvorada D'Oeste
Alto Paraíso
Alto Alegre dos Parecis
Alta Floresta D'Oeste

2,58%

13(0,91)

11(0,77)

18(1,25)

14(0,98)

11(0,77)

67(4,67)

0,32%

29(0,33)

63(0,72)

67(0,76)

68(0,77)

52(0,59)

279(3,17)

0,61%

5(0,78)

3(0,47)

3(0,47)

7(1,09)

4(0,62)

22(3,43)

1,10%

1(0,16)

7(1,11)

2(0,32)

5(0,80)

4(0,64)

19(3,02)

5,60%

30(0,78)

36(0,94)

60(1,56)

42(1,09)

28(0,73)

196(5,10)

0,90%

29(0,27)

45(0,42)

60(0,57)

39(0,37)

59(0,56)

232(2,19)

0,24%
2,95%

9(0,53)
8(0,39)

4(0,24)
4(0,19)

18(1,06)
7(0,34)

11(0,65)
5(0,24)

11(0,65)
8(0,39)

53(3,14)
32(1,56)

0,42%
0,38%

13(0,93)
9(0,35)

16(1,14)
18(0,71)

22(1,57)
26(1,02)

33(2,36)
37(1,45)

32(2,29)
21(0,82)

116(8,29)
111(4,35)
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PERFIL CLÍNICO E DEMOGRÁFICO DA HANSENÍASE NO
MUNICÍPIO DE CACOAL/RO NO PERÍODO ENTRE 2007 A 2016
AMOROSO, Sara de Lima Oliveira1
CONTO, Mônica Alexandra de2
LIMA, Ângela Antunes de Morais3

RESUMO
A hanseníase é uma doença infecto contagiosa com consequências dermatoneurológicas, sendo
persistente como problema de saúde pública. O Brasil ocupa o segundo lugar na incidência mundial,
com 13% dos casos novos globais e Rondônia possui 11,22 % dos casos da região Norte. O objetivo
desse estudo foi descrever a incidência e as características dos casos notificados de hanseníase em
Cacoal, localizada no estado de Rondônia. Trata-se de um estudo descritivo, epidemiológico, com
abordagem quantitativa de dados extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) entre 2007 a 2016. Foi calculado o coeficiente de incidência e a distribuição percentual dos
casos segundo variáveis de interesse. No município de Cacoal no período de 2007 a 2016 foram
notificados 589 casos de hanseníase. Houve um discreto predomínio do sexo masculino (51,1%); a
forma clínica predominante foi a dimorfa (42,9%); na classificação operacional 54,8% dos casos eram
multibacilares e 4,4% dos indivíduos notificados apresentavam grau II de incapacidade física ao
diagnóstico. No que se refere a dados demográficos prevaleceu à faixa etária de 35 aos 49 anos,
totalizando 31,2% casos; a raça parda foi evidenciada em 50,2% dos casos e a zona de residência
urbana em 84,7% dos casos. Em suma, o município de Cacoal, com uma taxa de detecção atual de
37,6 casos/100 mil habitantes ainda possui um coeficiente de incidência considerado muito alto
segundo parâmetros de detecção na população geral, demandando intensificação das ações para a
eliminação da doença.
Palavras-Chave: Hanseníase. Epidemiologia. Incidência.
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INTRODUÇÃO

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa de caráter crônico, causada pelo
Mycobacterium leprae. O M. leprae é um parasita intracelular, álcool-ácido resistente sendo a
única espécie de micobactéria que infecta nervos periféricos, especificamente as células de
Schwann.A transmissão se dá através da inalação de bacilos, após contato íntimo e
prolongado, o que torna o domicílio importante espaço para a propagação desta enfermidade
(LASTÓRIA; ABREU, 2012). O homem doente, portador da forma multibacilar (MB), sem
tratamento é considerado a única fonte de infecção, eliminando o bacilo para o meio exterior
o qual atingirá as vias aéreas de pessoas susceptíveis(BRASIL, 2008). O período de incubação
entre o contato com a pessoa doente e o surgimento dos primeiros sinais e sintomas é, em
média de 2 a 5 anos, tendo uma progressão lenta, devido ao padrão de multiplicação do
bacilo(BRASIL, 2008; OMS, 2010).
Acomete principalmente pele e nervos periféricos, mas pode manifestar-se como uma
doença sistêmica comprometendo articulações, olhos, testículos, gânglios e outros órgãos.
Considerada de grande importância para saúde publica do Brasil, uma vez que pode levar a
incapacidades nas mãos e nos pés e à cegueira. Esses problemas físicos, muitas vezes, são
acompanhados de rejeição social e sofrimento mental, causados pelo estigma que persiste em
torno dessa doença desde a antiguidade (BRASIL, 2008; OMS, 2010).
Acredita-se que a melhor forma de cessar a transmissão e diminuir a prevalência dessa
doença é o diagnóstico e tratamento precoce. O Ministério da Saúde define como caso de
hanseníase para tratamento, quando pelo menos um desses critérios está presente: perda de
sensibilidade em lesão cutânea, espessamento de tronco nervoso ou baciloscopia positiva de
raspado intradérmico. O tratamento é iniciado imediatamente após o diagnóstico, a partir da
diferenciação em MB ou PB e baseia-se em poliquimioterapia específica, prevenção e
tratamento de incapacidades e supressão de reações hansênicas (BRASIL, 2008;OMS, 2010).
O número de novos casos relatados globalmente em 2015 foi de 210.758. Neste
mesmo ano o Brasil teve 26.395 casos registrados, ocupando o segundo lugar na distribuição
geográfica mundial da incidência, atrás apenas da Índia que possui 60% dos novos casos. No
país, o coeficiente de prevalência foi de 1,02/10 mil habitantes, superior à meta de 1/10 mil
habitantes, definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para eliminação da
hanseníase como problema de Saúde Pública (WHO, 2016; BRASIL, 2012).
Embora o Brasil registre decréscimos contínuos nos coeficientes de prevalência e
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incidência, a região Norte, Nordeste e Centro-oeste ainda são regiões com alta endemicidade.
Em 2015, a região Norte, com 5.147 casos, representou, aproximadamente, 18 % dos casos
novos da doença no Brasil(BRASIL, 2013). No estado de Rondônia foram notificados 578
novos casos nesse mesmo período, representando 11,22% dos casos da região. Cabe ressaltar
que em 2015, pela primeira vez desde 2006, o Estado alcançou um grau menor na
classificação quanto à endemicidade, sendo classificado como muito alto (20,0 a 39,9/100mil)
ao invés de hiperendêmico, apresentando coeficiente de detecção para população geral de
32,69/100milhabitantes(BRASIL, 2012; BRASIL, 2009).
Nesse contexto, o objetivo desse estudo foi analisar o perfilepidemiológico de pessoas
acometidas pela hanseníase atendidas no município de Cacoal/RO durante o período de 2007
a 2016.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo, epidemiológico, retrospectivo com abordagem
quantitativa analítica, realizado com dados do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN) para identificar o perfil epidemiológico de pessoas acometidas pela
hanseníase em Cacoal no período de 2007 a 2016.
Para este estudo utilizou-se como critério de inclusão pacientes diagnosticados com
hanseníase, notificados e residentes no município de Cacoal.
As variáveis analisadas foram: sexo, faixa etária, forma clínica, raça, zona de
residência, número de lesões cutâneas, baciloscopia, classificação operacional, modo de
detecção de casos novos, avaliação do grau de incapacidade física ao diagnóstico e
escolaridade.
Os dados referentes ao município de Cacoal foram disponibilizados pela secretaria
municipal de saúde de Cacoal, departamento de vigilância epidemiológica, por meio de
tabelas do Microsoft Excel e compreendiam informações alusivas ao período de 2007 a 2016
e os dados concernentes ao Estado de Rondônia foram extraídos do portal DATASUS que
contempla os dados do SINAN. Foi calculado o número de casos novos das variáveis
escolhidas no período de 2007 a 2016 e a porcentagem representativa de cada uma; o
coeficiente de incidência, dividindo-se o número de casos novos diagnosticados de hanseníase
pela população do município e multiplicando-se por 10.000 para cada ano de estudo. Os
dados populacionais para cálculo da taxa anual de detecção foram obtidos do Instituto
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brasileiro de geografia e estatística (IBGE). As tabelas e gráficos foram construídos utilizando
o software Excel Microsoft Office 2010.
Os parâmetros de endemicidade recomendados pelo Ministério da Saúde para o
coeficiente de detecção da hanseníase utilizados neste estudo foram os graus: < 2,0 (Baixo),
2,0 a 9,99 (Médio), 10 a 19,99 (Alto), 20 a 39,99 (Muito Alto) e de ≥ 40 (Hiperendêmico)
considerando taxas por 100.000 habitantes. Para avaliação de porcentagem de cura na coorte,
consideraram-se valores ≥ 90% (Bom), 75 a 89,9% (Regular) e < 75 % (Precário). Para
avaliação de porcentagem de contatos examinados, consideraram-se valores ≥ 75% (Bom), 50
a 74,9% (Regular) e < 50 % (Precário) (BRASIL, 2009).
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências
Biomédicas de Cacoal sob o Parecer nº 2.053.741 por se tratar de pesquisa documental foi
deferido o Termo de Dispensa do TCLE (BRASIL, 2016) e obtido o consentimento da
Coordenadora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do de Cacoal para
acesso aos dados no sistema municipal.
RESULTADOS
De acordo com os dados fornecidos pelo departamento de vigilância epidemiológica de
Cacoal, entre 2007 a 2016 foram registrados 589 casos novos de hanseníase, sendo a maior e
a menor frequência absoluta de notificação registrada no ano de 2008, com 83 casos, e 2016,
33 casos, respectivamente. Em média foram detectados anualmente, 59 casos novos, o que
resulta em um coeficiente de detecção médio de 73 casos/100.000 habitantes para o período
(Gráfico1).
Gráfico 1. Coeficiente de incidência no município de Cacoal/RO por ano 2007-2016
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O sexo feminino foi identificado em 288 (48,9%) casos e o masculino em 301 (51,1%)
casos, sendo que a forma clínica de maior prevalência tanto no sexo masculino quanto no
sexo feminino foi a dimorfa com 129 (42,9%) e 104 (36,1%) casos, respectivamente. A raça
parda, com 296 (50,2%) casos, foi a mais prevalente, enquanto as raças: branca e preta
obtiveram 221 (37,5%) e 70 (11,9%) casos respectivamente, os dois casos restantes (0,4%)
ocorreram na raça amarela e na indígena. Quanto à zona de residência, 499 (84,7%) pacientes
pertencem à zona urbana e 15,1% à zona rural, foi ignorada esta informação em um caso
(0,2%). A faixa etária variou de 05 a 90 anos, com média de 41,25 anos (± 17,1), sendo mais
frequente na faixa etária de 35 aos 49 anos (31,2%), acrescentando importante porcentagem
de adolescentes (10,5%). Em relação à escolaridade 309 (52,5%) apresentaram ensino
fundamental incompleto. (Tabela 1).

Tabela1. Distribuição dos percentuais quanto à faixa etária e escolaridade em portadores de
hanseníase. Cacoal/RO, 2007 a 2016.
Variáveis
Idade
5-9
10-14
15-19
20-34
35-49
50-64
65-79
≥80
<15

Cacoal
N

7
25
37
150
184
130
47
9
32
Escolaridade
Analfabeto
45
Ens. Fund. Incompleto
309
Ens. Fund. Completo
43
Ens. Médio Incompleto
52
Ens. Médio Completo
68
Ens. Sup. Incompleto
19
Ens. Sup. Completo
28
Ignorado
22
Não se aplica
02
Não Informado
01

%
1,2
4,2
6,3
25,5
31,2
22,1
8,0
1,5
5,4
7,6
52,5
7,3
8,8
11,5
3,2
4,8
3,7
0,3
0,2
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Quanto às características clínico-epidemiológicas, observaram-se maiores percentuais
das formas clínicas dimorfa (39,6%) e indeterminada (29,5%). Na classificação operacional,
54,8% foram classificados como multibacilares. Em relação ao número de lesões cutâneas,
39% apresentaram lesão única. Quanto ao grau de incapacidade no diagnóstico, 75,4%
apresentaram grau zero. Na variável baciloscopia, em 23,4% não havia informação quanto ao
resultado e em 52,8% obtiveram resultado negativo. No que se refere ao modo de detecção
dos casos novos, 64,3% foram por demanda espontânea (Tabela2).

Tabela 2. Distribuição dos registros segundo forma clínica, classificação operacional, número
de lesões, baciloscopia, modo de detecção e grau de incapacidade entre os casos de
hanseníase. Cacoal/RO, 2007 a 2016.
Variáveis

Cacoal
N

Forma clínica
Indeterminada
174
Tuberculóide
92
Dimorfa
233
Virchowiana
90
Classificação operacional
Paucibacilar
266
Multibacilar
323
Número de Lesões cutâneas
Nenhuma
30
Lesão única
230
2 a 5 lesões
175
>5 lesões
154
Baciloscopia
Positiva
129
Negativa
311
Não realizada
10
Ignorado*
1
Não Informado
138
Modo de Detecção de casos novos
Encaminhamento
158
Demanda
379
espontânea
Exame
de
7
coletividade
Exame de contatos
37
Outros
8
Grau de incapacidade
Grau Zero
444
Grau I
118
Grau II
26
Não Avaliado
01

%
29,6
15,6
39,6
15,3
45,2
54,8
5,1
39,0
29,7
26,1
21,9
52,8
1,7
0,2
23,4
26,8
64,3
1,2
6,3
1,4
75,4
20,0
4,4
0,2
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Quando se compara a forma clínica entre os paucibacilares, 65,4% correspondem à
forma indeterminada e 34,6% à forma tuberculóide; entre os multibacilares, 27,9%
representam à variante virchowiana e 72,1% a variante dimorfa. Quanto ao número de lesões,
entre os paucibacilares, 188 (70,7%) casos apresentaram lesão única, 3% não havia lesão,
26% de duas a cinco lesões, sendo que entre os paucibacilares 95,5% era grau zero de
incapacidade. Nos multibacilares, 106 (32,8%) apresentaram de duas a cinco lesões e em 153
(47,4%) casos obtiveram mais de cinco lesões. Destes, 60,7% apresentam grau zero, 29,1%
grau I e 23% grau II ao diagnóstico.

Gráfico 2. Percentual de cura na coorte de hanseníase em Cacoal/RO, 2007 a 2016.
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* Dados incompletos devido a pacientes que iniciaram o tratamento em 2016, porém não concluíram neste ano.
Em relação ao percentual de cura, no maior parte período foi observado valores acima
de 90%, apenas os anos de 2007, 2009, e 2015 apresentaram resultado regular (entre 75% a
89,9%) quanto ao percentual de cura, cabe ressaltar que no ano 2016 faltaram dados devido a
não conclusão do tratamento de alguns pacientes (Gráfico 2). A proporção de contatos
examinados entre os contatos registrados apresentou flutuações, o mínimo alcançado no
período foi no ano de 2008 com 93,9% e em 2012 e 2015 atingiu a meta de 100%, dessa
forma, o município, classificou-se como bom (≥75%) segundo parâmetros adotados pelo
Ministério da Saúde (Gráfico 3).
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Gráfico 3 Proporção de contatos examinados dentre os registrados, Cacoal/RO, 2007 a 2016
300
250
200
150
100

98,3

93,9

97,8

96,5

97,6

97,9

100

98,1

100

96,9

50
0
2007

2008

2009

2010

Contatos Registrados

2011

2012

2013

Contatos Examinados

2014

2015

2016

valores em %

DISCUSSÃO

No portal DATASUS do SINAN só estão disponíveis dados até o ano de 2015 e as
informações divergem das fornecidas pela secretaria municipal de saúde, por exemplo, no
portal do DATASUS, entre os anos de 2007 e 2015 é informado um total de 554 casos novos
registrados enquanto pelos dados da secretaria municipal de saúde é fornecido um total de 556
casos novos, tal discrepância sugere erro ao lançarem as informações no portal do
DATASUS, visto que as secretarias municipais de saúde são as fontes dos dados do SINAN.
A análise do coeficiente de incidência ao longo do período demonstra flutuações e
uma tendência decrescente, persistindo até o ano de 2015 com valores considerados
hiperendêmico (≥40,0), ao final do período houve pequena redução da taxa, 37,6/100 mil
habitantes, que caracterizou o município no parâmetro muito alto segundo Ministério da
Saúde (Gráfico 1). As reduções na prevalência e incidência da hanseníase ao longo dos anos,
evidenciadas nesse estudo, é devido à disponibilidade ampla e gratuita de sólida quimioterapia
na forma de poliquimioterapia (PQT), boas estratégias, forte colaboração com importantes
parceiros e compromisso político de países onde a hanseníase é endêmica (WHO, 2016).
O coeficiente de detecção médio, de 3,96 casos/100.000 habitantes encontrados em
pacientes com idade inferior a 15 anos, reflete em um alto grau de detecção da doença para
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essa faixa etária, tendo como análise os parâmetros fixados pelo Ministério da Saúde. O
problema da hanseníase em menores de 15 anos e suas consequências tem sido objeto de
estudo de diversos autores e organizações internacionais. Diversos autores têm demonstrado
um acentuado número de casos nessa faixa etária (BARBOSA et al., 2014;MORAIS et al.,
2012; PEREIRA et al., 2011). Por ser considerada uma doença do jovem e do adulto, devido
ao longo período de incubação pelo M. leprae, a detecção dos pacientes pediátricos indica a
continuação da presença de pacientes não detectados e da transmissão na comunidade (WHO,
2016).Os achados anteriormente citados ainda preocupam e sugerem uma cadeia vigente de
transmissão do bacilo.
A frequência encontrada com relação ao sexo, raça/cor, local de residência está de
acordo com a literatura (SARMENTO et al. 2015; RIBEIRO JR et al., 2012). Globalmente,
61,2% dos novos casos em 2015 eram do sexo feminino(WHO, 2016), esse dado contradiz
com o presente estudo, durante o período analisado, o sexo masculino prevaleceu sobre o
feminino, fato que vai ao encontro de outros estudos(RIBEIRO et al., 2013; BARBOSA et al.,
2014; PORTO et al., 2016; SARMENTO et al. 2015; ROMÃO; MAZZONI, 2013) e se
contrapõe a valores encontrados em estudo realizado em cidade de Minas Gerais e Santa
Catarina, em que houve predominância entre o sexo feminino (MORAIS et al., 2012;
MELÃO et al., 2011).
A literatura apresenta resultados conflitantes em relação à prevalência da hanseníase
segundo o sexo (MORAIS et al., 2012; RIBEIRO et al., 2013; BARBOSA et al., 2014;
ROMÃO; MAZZONI, 2013). Alguns autores afirmam que o maior contato social entre
homens e sua frequente exposição a ambientes de risco contribui para elevar o número de
casos(DESSUNTI et al., 2008), enquanto que a menor preocupação com a estética corporal e
falta de políticas específicas para esse público pode contribuir na deficiência do diagnóstico.
Enquanto que a maior preocupação com a saúde e aparência física justificaria o predomínio
do sexo feminino em alguns estudos (LOPES; PEREIRA, 2016).
Quanto à faixa etária, houve maior acometimento de pacientes na fase produtiva da
vida, fato encontrado também em outros estudos (MORAIS et al., 2012; RIBEIRO et al.,
2013; BARBOSA et al., 2014; MELÃO et al., 2011;ROMÃO; MAZZONI, 2013), porém
foram apresentados valores comparativos diferentes entre diversos estudos, sendo que as
idades identificadas como de maior ocorrência oscilaram entre 20 a 60 anos. Vale ressaltar
que uma porcentagem importante de casos foi detectada entre adolescentes, consequente a
uma exposição precoce ao bacilo e alta endemicidade da região (EBENEZER;
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ARUNTHATHI; KURIAN, 1997). Salienta-se que para a faixa etária economicamente ativa,
a presença de dano neural pode originar limitações físicas, diminuição da capacidade
produtiva e consequentemente subemprego ou desemprego, além de comprometimento
psicológico relacionado à baixa autoestima e isolamento do convívio social (TALHARI,
1997).
O nível baixo de escolaridade é compatível com estudos feito em Minas
Gerais(RIBEIRO JR et al., 2012) e no Maranhão(RIBEIRO et al., 2013), onde a maior parte
dos pacientes também não havia completado o ensino médio. O conhecimento dessa variável
orienta os profissionais quanto à educação em saúde, uma vez que o nível escolar pode
influenciar na compreensão das orientações sobre a prevenção e tratamento, sendo assim um
indicador indireto para o controle da doença (SARMENTO et al. 2015; RIBEIRO JR et al.,
2012).
Verificou-se nesse estudo que no diagnóstico a maioria dos casos foi classificada
como multibacilares (54,8%), forma clinica dimorfa (39,6%) e apresentavam mais de 5 lesões
(26,1%), dados compatível com a literatura (ROMÃO; MAZZONI, 2013; SILVA; TOLEDO;
GELATTI, 2015), indicando diagnóstico tardio uma vez que há uma evolução a partir da
forma indeterminada da hanseníase (ARAÚJO, 2003).
Com relação ao grau de incapacidade física ao diagnóstico, dos 97,8% avaliados,
76,4% apresentam grau zero. Alguns estudos cursaram com predomínio do grau zero
(VIEIRA et al., 2014; ROMÃO; MAZZONI, 2013). O município encontra-se dentro dos
parâmetros esperados do ministério da Saúde, uma vez que menos de 5% dos pacientes
diagnosticados apresentaram grau II de incapacidade quando no diagnóstico da doença, Estes
dados demonstram a efetividade nas atividades de detecção oportuna e precoce de casos. A
baciloscopia é um dos sinais cardinais para o diagnostico e em alguns casos pode ser o único
sinal conclusivo da doença (WHO, 2010). Em um quarto dos casos a baciloscopia não foi
realizada ou não foi informado na ficha de notificação impossibilitando inferir o real valor
dessa variável no município, esse fato vem de encontro a outros estudos (RIBEIRO et al.,
2013;MELÃO et al., 2011).A falta de informações e negligência de dados no preenchimento
das fichas de notificação pelos profissionais ou a não utilização de tal recurso pode ter
ocorrido, uma vez que nas formas indeterminadas e tuberculóide o diagnóstico é
predominantemente clínico, sendo a baciloscopia não utilizada como critério na maioria dos
casos.
Os altos índices da forma de demanda espontânea também foram observados em
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outros estudos (RIBEIRO et al., 2013; MELLO et al., 2006; LANA et al., 2011), infere-se que
o público em geral tem aumentado a conscientização a respeito dos sinais e sintomas da
hanseníase, apresentando-se voluntariamente nas unidades de saúde. Esta pesquisa
demonstrou que apenas 1,3% ao exame de coletividade, o que indica uma falha dos métodos
de busca ativa realizadas pela equipe de saúde nas áreas de atuação.
Verificou-se maior frequência de percentuais considerados bom para cura (≥90%), em
média 90,7% dos casos obteve cura, esse resultado foi superior ao encontrado em alguns
estudos (BARBOSA et al., 2014; MELLO et al., 2006; MIRANZI; PEREIRA; NUNES,
2010; LOPES; PEREIRA, 2016). É fundamental que se mantenha a taxa de cura para mais de
90%, uma vez que pacientes com hanseníase tratados inadequadamente ou não curados
apresentam aumento de risco para recidivas, de resistência ao tratamento e do
desenvolvimento de incapacidades físicas (ROMÃO; MAZZONI, 2013).
A proporção de contatos examinados entre os contatos registrados apresenta média de
97,7%. Essa variável é um indicador de desempenho do programa de controle da hanseníase,
uma vez que a investigação adequada dos contatos contribui para a interrupção da cadeia de
transmissão da hanseníase, pois trata precocemente os casos diagnosticados, evitando a
disseminação do bacilo (DESSUNTI et al., 2008).

CONCLUSÃO
Conclui-se nesta pesquisa que com relação ao perfil epidemiológico dos casos
notificados em Cacoal, o gênero masculino teve o maior número de casos, a idade média
encontrada foi de 41,25 anos, ressaltando também que houve importante incidência em
menores de 15 anos. A raça parda, seguida da branca apresentou maior incidência na
população do estudo. Observou-se também que a maior parte dos casos tinha ensino
fundamental incompleto e residiam na zona urbana.
Em relação ao perfil clínico, a classificação multibacilar teve números mais
significantes de casos, identificando a forma clínica dimorfa com maior predominância, e
dentre esses a maioria apresentou mais de cinco lesões. Cabe ressaltar que entre os
paucibacilares a maioria apresentou forma indeterminada e lesão única. A maioria dos exames
baciloscópicos foram negativos, porém em um número expressivo de casos o campo
baciloscopia não foi preenchido na ficha de notificação. No grau de incapacidade física no
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diagnóstico identificou-se maiores casos com grau 0 e em relação ao número de lesões
cutâneas a maioria apresentou lesão única. Observou-se também maior detecção de casos
novos na forma de demanda espontânea e por encaminhamento.
O município apresentou resultados satisfatórios no que diz respeito ao percentual de
cura da doença e em relação à proporção de contatos examinados entre os contatos
registrados. No período estudado, o município apresentou coeficiente de incidência
decrescente, porém ainda apresenta coeficiente de detecção considerado muito alto segundo
parâmetros de detecção na população geral, demandando intensificação das ações para a
eliminação da doença, visando diagnóstico precoce, exame dos contatos registrados, controle
da incidência em menores de 15 anos e disponibilização do tratamento e acompanhamento
para evitar o abandono.

CLINICAL AND DEMOGRAPHIC PROFILE OF LEPROSY IN THE
CACOAL / RO MUNICIPAL DISTRICT IN THE PERIOD FROM 2007
TO 2016
ABSTRACT
Leprosy is an infectious disease with dermatoneurological consequences, being persistent as a public
health problem. Brazil occupies the second place in the world incidence with 13% of the new global
cases and Rondônia has 11.22% of the cases of the North region. The objective of this study was to
describe the incidence and characteristics of the reported cases of leprosy in Cacoal located in the state
of Rondônia. It is a descriptive, epidemiological study, with a quantitative approach of data extracted
from the SINAN (Information System for Notifiable Diseases) from 2007 to 2016. The incidence
coefficient and the percentage distribution of the cases according to variables of interest were
calculated. At the municipal district of Cacoal in the period from 2007 to 2016 589 cases of leprosy
were reported. There was a discrete male predominance (51.1%); the predominant clinical form was
dimorphic (42.9%); in the operational classification 54.8% of cases were multibacillary and 4.4% of
the individuals reported had degree II of physical disability at diagnosis. As far as demographic data
prevailed, the age range was 35 to 49 years with a total of 31.2%; the brown breed was evidenced in
50.2% of the cases and the urban area of residence in 84.7% of the cases. In summary, the municipal
district of Cacoal with a current detection rate of 37.6 cases / 100 thousand inhabitants is still has
incidence coefficient considered very high according to detection parameters in the general
population, demanding intensification of actions to eliminate the disease.
Keywords: Leprosy. Epidemiology. Incidence.
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NÍVEIS SÉRICOS DE SÓDIO E POTÁSSIO EM PACIENTES COM
MALÁRIA CAUSADA PELO Plasmodium vivax EM UMA UNIDADE DE
REFERÊNCIA PARA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DOENÇA
ARRUDA, Leandro Ricardo de1
KIDO, Everton Koji2
GOMES, Luciano Teixeira3

RESUMO
A malária continua sendo, uma das principais doenças infecciosas em todo o mundo. O Plasmodium
vivax é a principal espécie causadora de malária no Brasil. O objetivo do presente estudo foi investigar
os níveis séricos dos eletrólitos sódio e potássio em pacientes com infecção pelo Plasmodium vivax,
bem como sua relação com parâmetros clínicos e laboratoriais de potencial gravidade da doença.
Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, sendo avaliadas as concentrações séricas dos
eletrólitos sódio e potássio. Foram incluídos 153 pacientes de junho de 2010 a junho de 2016. Neste
estudo, a redução dos níveis da concentração média de sódio foi observada no grupo de pacientes que
apresentava febre no dia da consulta e temperatura axilar acima de 37.5 °C.No entanto, o mesmo não
foi observado em relação ao potássio. Dessa forma, podemos concluir que na malária vivax a
concentração sérica de sódio é menor nos pacientes que relatam ter tido febre no dia da consulta e
naqueles que apresentam temperatura axilar maior que 37.5 °C. Os níveis séricos de potássio não são
diferentes entre os pacientes que apresentaram febre. Sendo assim, o presente estudo ressalta a
necessidade do monitoramento dos níveis de sódio nos pacientes com malária aguda causada pelo
Plasmodium vivax.
Palavras-chave: Malária. Plasmodiumvivax. Sódio. Potássio
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INTRODUÇÃO

A malária continua sendo, apesar dos esforços da Organização Mundial de Saúde
(OMS), uma das principais doenças infecciosas em todo o mundo. Ela é causada por cinco
diferentes espécies do gênero Plasmodium: P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malaria e P.
knowlesi. Destes, oP. falciparum e P. vivax têm maior importância clínico-epidemiológica. A
malária falciparum é a forma que causa mais mortes e predomina no continente africano. No
entanto, o P. vivax tem uma distribuição mundial mais ampla e predomina como a principal
espécie causadora de malária no Brasil (OMS, 2013).
Em 2013, 104 países ou territórios foram endêmicos para a malária, totalizando 3,4
bilhões de indivíduos expostos. No ano de 2012, houve 207 milhões de casos de malária,
culminando com 627.000 mortes. De todas as mortes pela malária, 77% foram em crianças
menores de cinco anos de idade. A África continua sendo o continente com maior número de
casos (80%) e mortes (90%) (OMS, 2013). No ano de 2013, ocorreram 178.613 casos de
malária no Brasil, sendo que 82% desses casos foram causados pelo P. vivax.
Complicações e mortes por malária sempre foram associadas à infecção pelo P.
falciparum, cuja evolução grave pode comprometer as funções cerebrais, pulmonar, hepática
e renal. Por outro lado, infecções por P. vivax, tradicionalmente tidas como benignas, têm sido
cada vez mais associadas a casos de evolução grave, incluindo óbitos (Srivastava, et al. 2011),
(Singh, et al. 2011), (Rogerson, et al. 2008), (Barcus, et al. 2007).
Os eletrólitos são minerais presentes no sangue e outros fluidos corporais, capazes de
ionizar-se adquirindo carga elétrica positiva (cátions) ou negativa (ânions). O sódio é
absorvido por mecanismo de transporte ativo ligado a absorção de aminoácidos, bicarbonato e
glicose. É ingerido, principalmente, como sal de cozinha (NaCl) e sua concentração
plasmática (natremia) é fundamental para os mecanismos de troca osmótica. Seu processo de
excreção está diretamente relacionado com o de reabsorção do potássio, e vice-versa, através
do hormônio da adrenal aldosteronae por absorção ativa ou passiva. O potássio é o eletrólito
em maior quantidade no Liquido intracelular (LIC) (100 – 175 mEq), possuindo baixa
concentração plasmática (4 – 5 mEq/L), a eliminação renal está em torno de 35 - 90 mEq/24
horas, pelas fezes são rejeitados cerca de 5 - 10 mEq/24 horas e pela sudorese, apenas cerca
de 10 mEq/24 horas. Possui importantes funções na síntese de proteínas e de glicogênio e na
transmissão do impulso nervoso. O potássio (K) é identificado como um eletrólito crucial para
o funcionamento preciso de todas as células do corpo, tecidos e órgãos. Ele mantém o pH do
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sangue e os níveis de água no corpo. É particularmente importante na contração do músculo
esquelético e liso. A hipocalcemia é uma complicação comum da malária grave. A diminuição
do nível de K é uma correção da acidose provocada pela malária (Maitland, et al.2005).
Segundo a OMS malária grave pode ser definida tanta na admissão do paciente ou
durante a hospitalização quando apresentarem tais critérios de gravidade/sinais de alerta:
escala de como de Glasgow (GCS) pontuação <11 (indicando malária cerebral); anemia
(hematócrito < 20% com contagem parasitária > 100.000 / mL); icterícia (bilirrubina sérica>
50 mg/dl comcontagem parasitária > 100.000 / mL); insuficiência renal (produção de urina <
400 mL / 24 h e creatinina no soro> 2.5 mg/dl); a hipoglicemia (glicose no sangue <40
mg/dl); hiperparasitemia (> 10% parasitemia); choque (sistólica < 80 mmHg com
extremidades frias); hiponatremia: hiponatremia foi definida como uma concentração sérica
de sódio inferior a 135 mEq/L (WHO, 2015).
Assim como o potássio, os outros eletrólitos possuem concentração plasmática baixa
e funções fisiológicas incompatíveis com valores muito elevados ou demasiadamente baixos.
Desta forma, uma variação em sua concentração plasmática acarreta danos fisiológicos graves
antes de se estabelecer um distúrbio osmótico significativo (Évora, et al. 2008).
A fisiopatologia da hiponatremia na malária ainda não é totalmente conhecida, mas
vários estudos têm sugerido que aumento da secreção de vasopressina, tanto apropriadamente
ou inadequadamente, desempenha um papel importante (Hanson, et al. 2009), (Fryatt, et al.
1989), (Sowunmi, et al. 2000).
As alterações endócrinas e metabólicas relatadas na literatura com malária incluem
hiponatremia, diabetes insípidus, hipercortisolemia, insuficiência adrenal, hipotireoidismo
primário e secundário, hiperglicemia e hipoglicemia, hipercalemia e hipocalemia,
hipofosfatemia, hipocalcemia e hipomagnesemia. A hiponatremia pode resultar devido a
SIADH (síndrome de hormônio antidiurético inadequado), perda de sal cerebral ou perdas
gastrointestinais e renais (Resmiet al. 2016). As infecções podem induzir hiperglicemia
aumentando a secreção de catecolaminas, glucagon e cortisol, tais hormônios atuam
aumentando glicose que é substância osmoticamente ativa. A hiperglicemia aumenta a
osmolalidade sérica resultando em movimento de água das células e subsequentemente numa
redução de níveis séricos de sódio por diluição (Liamis, et al. 2011).
Diante do contexto atual e da provável gravidade desta doença este trabalho visa
avaliar as alterações hidroeletrolíticas provocadas pelo Plasmodiumvivax em uma unidade de
referência para diagnóstico e tratamento da malária. A importância de se avaliar a
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hiponatremia que complica a malária grave é o fato de que a hiponatremia está associada com
resultados adversos e que deve ser especificicada e tratadas agressivamente (Jasani, et al.
2012).

MATERIAL E MÉTODOS

A amostra do presente estudo foi constituída por pacientes com infecção pelo
Plasmodium vivax atendidos no Hospital Júlio Muller, unidade de referência para diagnóstico
e tratamento da malária no estado de Mato Grosso.
Foram elegíveis pacientes com malária sintomática e que tiveram a confirmação de
mono infecção por P. vivax, tanto por microscopia de gota espessa quanto por reação em
cadeia de polimerase (PCR). Após a confirmação do diagnóstico, os pacientes foram
submetidos a exame clínico, bem como a testes hematológicos e da bioquímica do sangue,
incluindo a dosagem dos níveis séricos de sódio e potássio.
Pacientes com infecção por outras espécies de Plasmodium, gestantes, portadores de
comorbidades crônicas e outras infecções agudas, bem como aqueles que se recusaram a
participar do estudo, foram excluídos.
Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo. Os pacientes foram estratificados
de acordo com critérios epidemiológicos e clínicos e foi avaliada a concentração sérica dos
eletrólitos do sangue de acordo com estas características, incluindo os critérios de gravidade
descritos pela OMS.
A avaliação hematológica dos pacientes foi realizada usando analisador
automatizado multi-parâmetro de hematologia Cell-Dyn Rubi (AbbottLaboratories, Illinois,
EUA). A análise bioquímica do sangue foi realizada por fotometria utilizando um analisador
automatizado bioquímico BT-3000 Plus (Diamond diagnostics, Massachusetts, EUA).
Teste de normalidade de Shapiro-Wilk foi realizado para avaliação da distribuição
dos dados. Análises estatísticas não paramétricas ou paramétricas foram utilizadas de acordo
com a heterocedasticidade dos dados. O teste de Mann-Whitney U ou teste t de Student foi
utilizado para comparar a distribuição das concentrações dos eletrólitos de acordo com a
classificação clínica e epidemiológica do paciente. Teste de correlação de Spearman foi
utilizado para analisar a associação entre o tempo de sintomas e a concentração sérica dos
eletrólitos. Valores de p < 0.05 foram considerados significativos para todos os testes.
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A participação no estudo foi voluntária, com um termo de consentimento livre e
esclarecido assinado pelo paciente, ou no caso de crianças, pelos pais. Este estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Júlio Müller
(Documento 130/CEP/HUJM/2011).

RESULTADOS

Foram incluídos 153 pacientes de junho de 2010 a junho de 2016. Estes pacientes
foram retirados de uma coorte de 1066 pacientes com malária causada por Plasmodium vivax.
Destes pacientes, 119 (77,8%) era do sexo masculino e 34 (22,2%) o sexo feminino. Não
houve diferença estatisticamente significativa entre as concentrações de sódio e potássio de
acordo com o sexo (tabela 1).

Tabela 1. Concentração dos eletrólitos sódio e potássio de acordo com o sexo do
paciente com infecção pelo Plasmodium vivax, Cuiabá, Mato Grosso.
Características

Concentração de

Valor

Concentração de

Valor

Sódio (mEq/L)

de p*

Potássio (mEq/L)

de p*

Masculino
137,5
Sexo

4,0

(n=119; 77,8%)
0,184

n=153

1,0

Feminino
138,4
(n=34; 22,2%)

4,0

* teste t de Student

Quando avaliamos a concentração sérica de sódio e potássio entre os
pacientes que relataram ter tido (n=70) ou não (n=61) febre no dia da consulta, a
média da concentração sérica de sódio foi maior 138,9 mEq/L contra 136,8 mEq/L
nos pacientes que não apresentaram febre no dia da consulta (p=0,0007). A média
da concentração sérica de potássio foi semelhante entre estes dois grupos (p=0,74).
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A média foi de 4,0 mEq/L nos dois grupos (tabela 2).

Tabela 2. Concentração dos eletrólitos sódio e potássio de acordo com a ocorrência de febre
no dia da consulta para os pacientes com infecção pelo Plasmodium vivax, Cuiabá, Mato
Grosso.
Concentração
Características

Febre no

Sim

dia da

(n=70; 53,4%)

Valor de p*

Concentração Valor de

de Sódio

de Potássio

(mEq/L)

(mEq/L)

136,8

p=0,0007

p*

4,0

0,74

consulta
Não

138,9

4,1

(61; 46,6%)
* teste t de Student

Tabela3. Concentração dos eletrólitos sódio e potássio de acordo com a temperatura axilar
dos pacientes com infecção pelo Plasmodium vivax, Cuiabá, Mato Grosso.
Características

Concentração

Valor de

Concentração

Valor

de Sódio

p*

de Potássio

de p*

(mEq/L)
Temperatura

< 37,5 °C

(mEq/L)
p=0,0004

3,9

0,07

136,4
axilar

(n=60;
41,9%)
≥ 37,5 ºC

138,5

4,1

(n=83;
58,1%)
* teste t de Student

Dos pacientes analisados, 83 apresentaram temperatura axilar menor ou igual a 37,5
°C e 60 apresentaram temperatura axilar maior que 37,5 °C. Quando avaliamos a
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concentração dos eletrólitos sódio e potássio de acordo com a temperatura axilar, aqueles que
tinham temperatura axilar abaixo ou igual a 37,5 °C apresentaram uma concentração sérica de
sódio e potássio de 138,5 mEq/L e 4,1 mEq/L respectivamente. Já para aqueles que
apresentaram temperatura axilar maior que 37,5 ºC, a concentração de sódio e potássio foram
de 136,4 mEq/L e 3,9 mEq/L, respectivamente. As médias das concentrações de sódio foram
estatisticamente maiores entre os pacientes com temperatura maior (p=0,0004). Não houve
diferença estatisticamente significativa entre os valores de potássio (p=0,07). Houve
correlação negativa entre a temperatura axilar e a concentração sérica de sódio (r = - 0,261;
p<0,001) (tabela 3).

Tabela 4. Concentração dos eletrólitos sódio e potássio nos pacientes primo infectados ou que
apresentaram mais de um episódio de infecção pelo Plasmodium vivax, Cuiabá, Mato Grosso.
Características

Concentraçã

Valor

Concentração

Valor

o de Sódio

de p*

de Potássio

de p*

(mEq/L)
137,0
Malária

Não

prévia

n=37 (24,2%)

(mEq/L)
0,22

0,15
4,1

137,8

4,0

Sim
n=116 (75,8%)
* teste t de Student

Um total de 134 pacientes com dosagem de sódio e potássio possuía a informação
sobre o tempo de sintomas. A média (DP) do tempo de sintomas entre os pacientes estudados
foi de 6,2 (7,0). Não houve associação entre o tempo de sintomas e a concentração sérica de
sódio (p=0,53). Também não houve associação do tempo de sintomas com as concentrações
séricas de potássio (p=0,95). Todos os pacientes incluídos possuíam a informação sobre a
quantidade de malárias pregressas. A média (DP) da quantidade de episódios de malária já
apresentados pelos pacientes estudados foi de 4,9 (6,4). Destes, 37 (24,2%) eram primo
infectados e 116 (75,8%) declararam ter tido outros episódios de malária. Não houve
diferença estatisticamente significativa para as médias das concentrações séricas de sódio
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(p=0,22) e potássio (p=0,15) entre os pacientes primo infectados e aqueles que já tiveram
malária prévia. A média da concentração sérica de sódio e potássio entre os primo infectados
foi de 137,0 e 4,1mEq/L, respectivamente. Para o grupo de pacientes que já tinham tido
malária a concentração foi de 137,8 e 4,0, respectivamente (tabela 4).

DISCUSSÃO

Neste estudo, a redução nos níveis da concentração média de sódio foi observada no
grupo de pacientes que apresentavam febre no dia da consulta e temperatura axilar acima de
37,5 °C demonstrando que houve alterações hidroeletrolíticas nestes pacientes, relacionado
com gravidade da doença por Plasmodium vivax. As pesquisas de vários autores indicam que
a hiponatremia pode ser observada na maioria dos adultos e crianças com malária grave
(Dondorp, et al. 2005), (English, et al. 1996), corroborando com os resultados obtidos.
Algumas teorias explicam a hiponatremia na malária (Anstey, et al 2012)
,(Hanson, et al. 2009), (Fryatt, et al. 1989), (Sowunmi, et al.2000), (Holst, et al. 1994),
(Enwere, et al 2000). Estudos demonstraram que concentrações baixas de sódio exageram os
sintomas da malária, estão associadas a distúrbios na homeostasia dos fluidos, pressão arterial
e atividade elétrica do corpo, podendo causar cefaleias, câimbras musculares e déficits
neurológicos (Day, et al. 2005).
A hiponatremia é uma perturbação eletrolítica comum associada a uma morbidade e
mortalidade considerável. Hiponatremia pode comumente estar presente durante o curso de
uma infecção, porém não causa sintomas específicos e pode ser negligenciada pelos médicos.
No entanto, a hiponatremia pode refletir a gravidade do processo subjacente. De modo geral, a
diminuição da concentração sérica de sódio é de origem multifatorial, devido ao aumento da
secreção do hormônio antidiurético, apropriadamente ou inapropriadamente. A administração
inadvertida de fluidos pode piorar a hiponatremia e prolongar a morbidade (Liamis et al,
2011).
Neste estudo a idade e sexo não estavam relacionados com distúrbios
hidroeletrolíticos. Houve uma média maior de casos no gênero masculino, é possível que,
entre outros fatores, a atividade laboral contribua para uma maior exposição do sexo
masculino, justificando o encontro, nesta casuística, de maior frequência da doença entre os
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homens, o que é um achado comum em vários estudos (Brasil, 2010), (Silva, et al. 1995)
(Couto, et al. 2010), (Rowena, et al. 1992).
Curiosamente, todas as avaliações clínicas e laboratoriais comparativas feitas com o
potássio não se alteraram, seguindo contra os estudos de Maitland e outros autores que
afirmam ser a hipocalemia uma complicação comum da malária grave (Jasanijh, 2012),
(Olaniyan, 2005). Outro dado foi que não houve diferença estatisticamente significativa para
as médias das concentrações séricas de sódio (p=0,22) e potássio (p=0,15) entre os pacientes
primos infectados e aqueles que já tiveram malária prévia nos dando a entender que a primo
infecção neste estudo não é um fator preocupante para distúrbios hidroeletrolítico, não
confirmando as normas e manuais do Ministério da Saúde que aponta que indivíduos primo
infectados tendem a apresentar formas mais graves da doença (Brasil, 2010).
No presente estudo, foi observada uma correlação negativa estatisticamente significativa entre
a concentração sérica de sódio e os valores de hemoglobina (r = - 0, 242 e p<0,001) e
hematócrito (r = - 0,188 e p= 0,02) em pacientes com P.vivax. Ou seja, nos pacientes que
apresentam níveis séricos diminuídos de sódio há uma diminuição dos níveis de hemoglobina
e hematócrito.
A anemia é uma complicação pouco estudada no P. vivax (Einsenhut, 2012). A
anemia decorrente da infecção malárica é resultado da ativação do sistema imune e destruição
dos eritrócitos infectados e não infectados (Faille D, et al. 2009) , ativação da produção de
hepcidina mediada pela Interleucina 6 (IL-6)e diminuição da eritropoiese, como já observado
para P. falciparum (Campos, et al. 2010). Além disso, o processo inflamatório decorrente da
infecção malárica induz a uma maior fragilidade osmótica das hemácias infectadas, mediada
pela produção de meta-hemoglobina no eritrócito infectado. Dessa forma, há um aumento da
quantidade de hemoglobina livre e grupo heme circulantes (Conroy AL, et al.2009).
A principal limitação deste estudo é o pequeno número de pacientes examinados,
restringindo, assim, as possibilidades de extrapolação dos nossos resultados para outras
populações. É também importante pontuar que a baixa relevância clínica (embora
estatisticamente significante) da diferença observada nos níveis séricos de sódio, isto é, menos
de 3 mEq/L, com valores dentro dos limites de referência ( 135-145 mEq/l) pode ser por
outros fatores não abrangidos no estudo até porque a baixa de sódio é o distúrbio
hidroeletrolítico mais comum em indivíduos enfermos.
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CONCLUSÃO

Este estudo mostrou que pacientes com febre durante infecções por P. vivax têm
menores níveis de sódio sérico. Além disso, observou-se uma correlação negativa entre a
contagem de hematócrito e hemoglobina e a concentração sérica de sódio. Este estudo fornece
a evidência da relação entre os níveis de sódio e potássio e a ocorrência de febre para a
malária causada pelo P. vivax. Uma vez incorporada na rotina de atendimento ao paciente
com malária por P. vivax, a dosagem do eletrólito sódio poderia colaborar para um melhor
monitoramento dos pacientes com sinais de alerta para a malária grave, especialmente a febre
alta.

SERUM LEVELS OF SODIUM AND POTASSIUM IN PATIENTS WITH
VIVAX MALARIA IN A REFERENCE UNIT FOR DIAGNOSIS AND
TREATMENT OF MALARIA

ABSTRACT
Malaria remains a major infectious disease in the world. Plasmodium vivax is the main species that
cause malaria in Brazil. The aim of this study was to investigate the serum levels of sodium and
potassium electrolytes in patients infected with Plasmodium vivax and its relationship with clinical and
laboratory parameters for potential disease severity. This is a descriptive epidemiological study in
which the serum concentrations of sodium and potassium electrolytes were evaluated. We included
153 patients from June 2010 to June 2016. In this study, the reduction in the average sodium
concentration levels were observed in the group of patients with fever at the day of consultation and
axillary temperature above 37.5°C. However, the same was not observed for the potassium. Thus, we
can conclude that in vivax malaria serum sodium concentration is lower in patients who report having
had a fever one-day consultation and in those with axillary temperature higher than 37.5 ° C. Serum
potassium levels are not different between patients with or without fever. Thus, the present study
highlights the need for monitoring sodium levels in patients with malaria caused by Plasmodium
vivax.
Keywords: Malaria. Plasmodium vivax. Sodium. Potassium.
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QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA NO DISTRITO DO
RIOZINHO CACOAL-RO
MOREIRA, Jonis Correia de Faria1
POMINI, Priscila Cofani Costa2

RESUMO
O crescimento acelerado das cidades brasileiras tem contribuído pela crescente demanda por água
potável nos últimos anos. A garantia do consumo de água livre de microrganismos causadores de
doenças constitui em ação eficaz de prevenção a saúde humana. A falta de saneamento básico como
rede coletora de esgoto é considerada um dos principais causadores da contaminação das águas
subterrâneas. O presente trabalho foi desenvolvido no Distrito do Riozinho em Cacoal-RO e teve por
objetivo de avaliar as águas subterrâneas através de análise de amostras de águas na região. As
amostras foram coletadas em cinco poços de residências em dois períodos sazonais, levando em
consideração a estrutura dos poços. Foi constatado que tais poços estavam fora do padrão conforme
regulamenta a ABNT, todas as amostras apresentaram contaminação por coliforme termotolerantes
ficando fora do padrão da portaria 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde, que estabelece ausência total
de coliformes na água. Portanto recomenda-se a não utilização destas águas para o consumo, pois as
mesmas representam riscos à saúde para as famílias que as utilizam.
Palavras-chave: Poço Amazônico. Águas. Coliformes.
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INTRODUÇÃO

O Brasil detém grande quantidade da água doce do planeta, cerca de 15%, contudo
toda essa abundância não garante acesso a água de boa qualidade; uma significativa parcela
de sua população não possui saneamento básico (PONTES & SCHRAMM, 2003).
A Organização Mundial da Saúde (OMS), aponta que a ingestão de água contaminada
tem sido uma das causas da morte anual de mais de 2 milhões de pessoas no mundo. Em
relatório de 2006 a Organização das Nações Unidas (ONU) coloca que o lançamento de
resíduos domésticos no solo e na água é a principal causa de contaminação dos recursos
hídricos do planeta.
O crescimento demográfico acelera a expansão das áreas urbanas, principalmente nas
periferias das cidades, muitas vezes sem nenhuma infraestrutura, contribuindo assim para o
aumento da demanda por água potável (CAPP et al., 2012).
É crescente a exploração da água subterrânea na Amazônia, pois apresenta praticidade
e economia quanto à sua captação. Porém a qualidade da água pode sofrer grandes alterações
principalmente por ações antrópicas que a deterioram tornando o seu uso um risco à saúde
(AZEVEDO, 2006).
A água subterrânea do aquífero não confinado livre é aquela que se localiza mais
próxima à superfície, e estão mais suscetíveis as contaminações. Toda via esse tipo de
aquífero é o mais utilizado pela população brasileira, pois apresentam maior facilidade de
perfuração e acesso as suas águas (SILVA & ARAÚJO, 2003).
De acordo Amaral et al. (2005), apud Caap et al. (2012), a presença de coliformes na
água indica a provável contaminação de outros microrganismos causadores de problemas à
saúde humana. Um exemplo são as bactérias do grupo coliforme, em especial a Escherichia
coli, que indica contaminação fecal, e assim possível presença de bactérias patogênicas, vírus
entéricos ou parasitas intestinais.
Garantir o consumo humano de água potável, livre de microrganismos patogênicos
como bactérias do gênero coliformes, de substâncias e elementos químicos prejudiciais à
saúde, constitui-se em ação eficaz de prevenção das doenças causadas pela água, tornando
assim este um dos principais desafios para saúde mundial (SILVA & ARAÚJO, 2003).
Mesmo tendo acesso a água tratada, uma parte da população opta pela perfuração de poços,
visando economia e a abundância de água. Porém, a ingestão destas águas quando
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contaminadas, caracteriza ser um sério risco à saúde humana, por isso é fundamental a
fiscalização e a análise das águas subterrâneas.
O presente trabalho teve como objetivo verificar as condições sanitárias de poços
ativos e analisar a qualidade da água subterrânea quanto à presença de coliformes
termotolerantes e Escherichia colino distrito do Riozinho no município de Cacoal-RO.

MATERIAL E MÉTODOS

O distrito do Riozinho é conglomerado urbano ás margens da BR-364, com população
estimada de 5.000 habitantes, distante a 12 quilômetros da cidade de Cacoal, que é a quarta
maior cidade do estado de Rondônia. Sua classificação climática é do tipo amazônica, com
elevadas precipitações, cujo total compensa a estação seca (IBGE 2015; PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACOAL, 2016).
Foram selecionados aleatoriamente cinco poços para a realização das coletas, que
ocorreram em duas etapas, a primeira no mês de março de 2016 que habitualmente é um
período de cheias e com altos índices de chuvas na região amostrada, a segunda etapa ocorreu
no mês de agosto de 2016, que caracteriza um período em que a região amostrada tem baixo
índice de chuvas e com sazonalidade de seca.
A metodologia de coleta da água nas áreas amostradas seguiu o método descrito por
Rolla, et al. (2009), onde foi preso ao vidro coletor estéril um barbante com uma pedra em sua
ponta de peso razoável de aproximadamente 400 gramas, com o intuito de facilitar a imersão
total do vidro na água. O vidro desceu rapidamente até o fundo do poço e depois foi puxado
para a superfície já contendo a amostra de água. Observou-se a estrutura física e sanitária dos
poços, quanto a vedação, e com o uso de uma trena foi calculada a distância de eventuais
fontes de contaminação como fossas negras.
De acordo com Rolla, et al. (2009), existe menor risco de contaminação nesse tipo de
metodologia de coleta, pois a água é retirada diretamente do poço sem ficar armazenada em
caixas ou em qualquer outro recipiente. Após a retirada da água do poço, o vidro foi
imediatamente tampado, e colocado em uma caixa térmica refrigerada a 10 °C. Em seguida o
material coletado foi encaminhado para o laboratório de microbiologia da Facimed, onde
foram feitas as análises.
Para análise microbiológica utilizou-se a placa 3MTM Petri film tm - Placas para
Contagem de Coliformes, autorizado em 2010 pelo ministério da agricultura, pecuária e
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abastecimento. As cinco placas foram enumeradas de acordo com a amostragem. Para cada
placa foi inoculado 1ml da amostra de água e encaminhadas para a estufa à 37ºC, após 24
horas, foram retiradas para as contagens de unidades formadoras de colônias (UFC) de
coliformes termotolerantes e Escherichia coli (MANUAL 3MTM PETRIFILMTM PLACAS PARA CONTAGEM DE COLIFORMES, 2015).
Foi elaborada uma mini cartilha com os resultados das análises nos 2 períodos e
informações importantes baseadas em literaturas sobre a preservação da água subterrânea,
condições sanitárias da borda do poço e influência da qualidade da água na saúde. Cada
proprietário das residências onde se localizam os poços receberam 1 exemplar da mesma.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O primeiro ponto (figura 01) trata-se de um poço ativo há mais de 15 anos com
aproximadamente 5 metros de profundidade, o mesmo não possui vedação por cimentação,
contendo apenas algumas madeiras e tijolos no lugar da tampa, constatou-se também que este
se localiza a 9 metros de uma “fossa negra”.
Figura 1. 1º ponto de coleta de água. Poço amazonas (autor: MOREIRA, Jonis Correia de
Faria).

O segundo ponto de coleta demonstrado na figura 02 refere-se a um poço ativo há
mais de 15 anos, com aproximadamente 05 metros de profundidade. O mesmo encontrou-se
devidamente vedado e com distância de 13 metros de fossas.
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Figura 2 2º ponto de coleta de água. Poço amazonas (autor: MOREIRA, Jonis Correia de
Faria).

Já o terceiro ponto de coleta notou-se que o mesmo estava vedado, e que apresentava
distância de 06 metros de fossas. O poço está ativo há mais de 29 anos, e possui 08 metros de
profundidade.

Figura 3. 3º ponto de coleta de água. Poço amazonas (autor: MOREIRA, Jonis Correia de
Faria).
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No quarto ponto de coleta notou-se que o mesmo não possuía vedação por cimentação,
contendo apenas telhas no local, (figura 04), o mesmo, encontra-se ativo há mais de 20 anos e
possui 06 metros de profundidade com distância de 13 metros de fossas.

Figura 4. 4º ponto de coleta de água. Poço amazonas (autor: MOREIRA, Jonis Correia de
Faria).

No quinto e último ponto de coleta foi observado que no poço não havia vedação por
cimentação, no local foi encontrado apenas madeiras que o serviam como tampa, (figura 05).
O mesmo apresenta profundidade de aproximadamente 3 metros e distância de 8 metros de
fossas.

Figura 5. 5º ponto de coleta de água. Poço amazonas (autor: MOREIRA, Jonis Correia de Faria).

Os tipos de poços encontrados são denominados como poços amazônicos do tipo raso,
são caracterizados por ser escavado manualmente, esse tipo de poço está mais suscetível a
contaminações, pois suas águas estão próximas a superfície podendo sofrer interferência
(GIAMPÁ & GONÇALES 2005).
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Todos os poços analisados não havia vedação e as águas estavam expostas as camadas
do solo, fora das normas estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), em que os poços devem possuir revestimento interno e cimentação. Dessa forma, a
condições são de extrema precariedade e a má vedação proporciona a entrada de águas
superficiais e contaminantes, acarretando na deterioração da qualidade da água subterrânea
(GOFFERMANN & TREIN 2008, ABNT NBR 12244 2006).
Outra característica relevante é à distância dos poços de fossas negras, todos os poços
analisados não obedeceu à recomendação da Fundação Nacional em Saúde – FUNASA
(2006), que estabelece a distância mínima segura de 15 metros entre o poço e a fossa, está
distância visa reduzir problemas de contaminação das águas. Os poços com maior distância
entre fossa são os pontos 02 e 04 com 13 metros.
A análise microbiológica foi estabelecida em dois períodos sazonais (chuvoso e seco).
No período chuvoso foram obtidos os resultados conforme demonstrados na tabela 01.

Tabela 1. Resultado microbiológico do período chuvoso (março/2016).
Pontos de coleta
01
02
03
04
05

Coliformes termotolerantes
(UFC/100 ml)
15.000
13.300
2.300
2.100
17.400

Escherichia coli
(UFC/100 ml)
300
600

Tabela 2 Resultado microbiológico do período seca (agosto/2016).
Pontos de coleta
01
02
03
04
05

Coliformes termotolerantes
(UFC/100 ml)
37.000
13.800
42.000
14.000
46.000

Escherichia coli
(UFC/100 ml)
1.700

Todos os cincos poços analisados no período chuvoso apresentaram contaminação por
coliformes termotolerantes, que são bactérias associadas ao ambiente, sendo encontradas
comumente em solos e águas. Porém os pontos 01 e 05 apresentaram contaminação por
Escherichia colique faz parte do grupo dos coliformes termotolerantes, esta bactéria é
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exclusivamente indicadora de contaminação fecal por ser abundante nas fezes de seres
humanos e outros animais (VON SPERLING, 2005), Tabela 2.
A proximidade da fossa apresentada pelo poço 01 com nove metros, e poço 05 com
oito metros explicaria a contaminação por Escherichia coli, os mesmos podem estar sofrendo
influência direta destas fontes de contaminação em suas águas. Na construção de um poço
deve-se levar em consideração a distância mínima necessária de 15 metros recomentado
pela NBR 7229/1993, para se evitar este tipo de contaminação (ABNT, 1993, CAMARGO &
PAULOSSO 2009).
No período seco houve contaminação por coliformes termotolerantes em todos os
pontos, no que se refere à Escherichia coli apenas o poço 05 apresentou tal contaminação
observa-se que na seca houve aumento de forma geral no número de unidades formadoras de
colônias em todos os pontos analisados (figura 6) para Martins (2011) esse comportamento é
esperado pois no período chuvoso há a ação da diluição, fazendo com que as densidades de
microrganismos sejam menores, já o período seco a menor ação de diluição aumentando a
concentração de coliformes na água.

Figura 6. Comparação de coliformes termotolerantes de Escherichia coli entre os meses de
março e agosto de 2016
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Em estudo semelhante Rodrigues et al. (2008), observaram que o elevado número
bacteriológico por eles encontrados estão diretamente relacionadas as fossas sem critérios de
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segurança, próximas aos poços contaminando o lençol freático interferindo na qualidade da
água subterrânea.
Em seu trabalhou Cardoso et al. (2010), encontraram situação semelhante e
constataram que um dos principais motivos da contaminação das águas eram as péssimas
estruturas dos poços analisados possibilitando a entrada de contaminantes também pela
superfície pois os poços estavam em situação de extrema precariedade.

Tabela 3. Coliformes termotolerantes - teste de variação entre períodos seco/chuva
ANOVA
Fonte da variação
SQ
Entre grupos
482003870
Dentro dos grupos 3122819703
Total

3604823573

gl
4
10

MQ
120500967,5
312281970,3

F
0,38587232

valor-p F crítico
0,81406 3,47805

14

Nos períodos sazonais, seco e chuva, águas de todos os poços analisados estão fora
dos padrões exigidos pela portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde, que define a ausência
de coliformes termotolerantes (Tabela 3) e Escherichia coli (Tabela 4) na água para o
consumo humano, fazendo o uso do teste Anova para análise estatística, verifica-se que não
houve diferença significante entre eles.

Tabela 4. E. coli- teste de variação entre períodos seco/chuva
ANOVA
Fonte da variação
Entre grupos
Dentro dos grupos

SQ
2014000
650000

Total

2664000

gl
4
5

MQ
503500
130000

F
3,87308

valor-p
0,08499

F crítico
5,19217

9

As incidências de bactérias do grupo Coliformes que inclui a Escherichia coli na água
indicam a possível existência de microrganismos patogênicos responsáveis pela transmissão
de doenças de veiculação hídrica, como parasitas intestinais, febre tifóide, desinteira e cólera,
(BRASIL, 2011, CETESB, 2006).
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Os resultados obtidos com esta pesquisa foram divulgados para os donos dos poços em
formato de uma cartilha, nela foi citada a importância da água subterrânea como também os
riscos que a ingestão de água contaminada pode trazer a saúde.

CONCLUSÃO
A análise microbiológica comprovou a contaminação das águas por coliformes
termotolerantes em poços no distrito do Riozinho Cacoal-RO, tal contaminação se deve ao
péssimo estado de conservação da borda de poço como também por suas péssimas estruturas
interna onde os mesmos não levaram em conta os requisitos mínimos exigidos para a
construção de um poço. A má vedação permite a entrada de contaminantes da superfície
influenciando diretamente na qualidade da água, a baixa profundidade a qual foram escavados
possibilita maior influência da superfície sobre as águas subterrâneas.
A contaminação por Escherichia coli encontrada nos poços 1 e 5 comprovam a
hipótese de que tais pontos estão sofrendo influência de fossas negras ao entorno
evidenciando assim a precariedade dos 5 poços amostrados pois nenhum deles obedeceram a
orientação de 15 metros de distância de fossas negras.
O presente trabalho evidencia a importância de se estabelecer a rede coletora de esgoto
no distrito do Riozinho como também levar informações as famílias que utilizam tais vias de
abastecimento de água, pois as mesmas podem estar propensas a problemas de saúde
relacionados veiculação hídrica.
Recomenda-se o monitoramento constante das águas subterrâneas no distrito do
Riozinho, conscientizando a população da necessidade do tratamento prévio da água para o
consumo como também os cuidados com a manutenção dos poços. A população deve ser
informada que tais fontes de captação de água subterrânea devem ser tubulares, profundos,
com revestimento, tampa de vedação e distante de fossas negras (NBR 12244/2006).
É de extrema importância por parte dos órgãos públicos a fiscalização para a captação
de águas subterrâneas como também a garantia da distribuição de água tratada e esgotamento
sanitário na região. O trabalho evidencia a vulnerabilidade da água subterrânea por ações
antrópicas tornando o seu uso inadequado para o consumo.
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QUALITY OF UNDERGROUND WATER IN THE RIOZINHO
CACOAL-RO DISTRICT
ABSTRACT
The rapid growth of Brazilian cities has contributed by increasing demand for drinking water in recent
years. The guarantee consumption of disease-causing microorganisms free water constitutes effective
action to prevent human health. The lack of basic sanitation and sewage collection network is
considered a major cause of groundwater contamination. This study was conducted in the District of
Riozinho in Cacoal, RO and aimed to assess the groundwater through analysis of water samples in the
region. Samples were collected from five wells of residences in two seasonal periods, taking into
account the structure of the wells. It has been found that these wells were out of the standard as
regulates the ABNT, all samples were contaminated by coliform thermotolerant getting out of the gate
of the standard 2914, 2011 of the Ministry of Health, establishing total absence of coliforms in water.
Therefore it is recommended to not use this water for consumption because they pose health risks for
families who use them.
Keywords: Amazon Well. Waters. Coliforms.

REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12244; Construção de Poço
Tubular para captação de Água Subterrânea. Rio de Janeiro, 2006.
AMARAL, L.A. ROSSI JR. O. D.; NADER FILHO, A; SOUZA, M. C. I. de; ISA, H.. Água
utilizada em suinocultura como fator de risco à saúde humana e animal. Arquivos
Veterinária, Jaboticabal, SP, v. 21, n 1, p.41-46, 2005.
AZEVEDO, Rainier, Pedraça. Uso de água subterrânea em sistema de abastecimento público
de comunidades na várzea da Amazônia central, FUNASA – Fundação Nacional de
Saúde/AM, vol. 36, 3 maio/2006.
CAMARGO, M. F.; PAULOSSO, L. V. Avaliação qualitativa da contaminação
microbiológica das águas de poços no município de Carlinda – MT. Londrina: Ciências
Biológicas e da Saúde, v. 30, n.1, jan-jun, p. 77-82, 2009.
CAPP, Nanci. AYACH, R, Lucy. SANTOS, B, M, Tânia. GUIMARÃES, L, T, Solange.
Qualidade da água e fatores de contaminação de poços rasos na área urbana de
Anastácio MS Geografia Ensino & Pesquisa, vol. 16, n. 3, set./ dez. 2012.
CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental). Águas superficiais,
variáveis de qualidade das águas. São Paulo: CETESB, 2006. Disponível em:
<www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas-superficiais/109-variaveis-de-qualidade-das-aguas>.
Acesso em: set. 2016.
FUNASA (Fundação Nacional de Saúde). Manual de saneamento. 3º. ed. Brasília:
FUNASA,
2006. 408p.
116

Revista Científica FACIMED, v6, n2, Jul/Dez 2017
ISSN 1982-5285 – Artigo original

GOFFERMANN, Marcelo. TREIN, A, Heinz. Revitalização e perfuração de poços
tubulares em assentamentos da reforma agrária do RS. XV Congresso Brasileiro de
Àguas Subterrâneas-2008-Rio Grande do Sul.
Instituto Brasileiro de Geografia e estatística, disponível em:
http://ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?lang=_ES&codmun=110004&search=rondonia|
cacoal|infograficos:-dados-gerais-do-municipio, acesso em: 10/09/2016.
Informações Regulatórias da Placa 3M Petrifilm Disponível em:
http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3M/pt_BR/Microbiology/FoodSafety/productinformation/regulatory/ .acesso em 29/07/2016
MARTINS, I. A. V. Avaliação da qualidade da água subterrânea em área de influência
do lixão inativo no bairro Boa Esperança (Ji-Paraná/RO). Ji-Paraná: UNIR, 2011.
Monografia (Bacharelado em Engenharia Ambiental), Departamento de Engenharia
Ambiental, Universidade Federal de Rondônia, 2011.
Organização das Nações Unidas. O grande déficit de saneamento. Relatório do
Desenvolvimento humano,2006. Capítulo 5. Nova York: ONU; 2006.
Pontes CAA, Schramm FR. Bioética da proteção e papel do Estado: problemas morais no
acesso desigual à água potável. Cad. Saude Publica 2004; 20(5):1319-1327 (distribuição da
água no brasil).
Portaria MS Nº 2914 DE 12/12/2011
http://www.comitepcj.sp.gov.br/download/Portaria_MS_2914-11.pdf Brasil (2011). Acessado
em 06/09/2015.
Prefeitura Municipal de Cacoal, disponível em: http://www.cacoal.ro.gov.br/
?pagina=geografia, acesso em: 09/09/2016.
ROLLA, E, Maria. RAMOS, Sônia. CARVALHO, Marcela, d. MOTA, H, Regina.
ALMEIDA, P, C, Andréa. Manual de Procedimentos de Coleta e Metodologias de Análise
de Água. Companhia Energética de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.
RODRIGUES, E. R. D.; SANTOS, J. P.; MARTINS, A. S.; BASTOS, W. R.; CARVALHO,
D. P.; HOLANDA, I. B. B.; ALMEIDA, R & NASCIMENTO, E. L. Avaliação espacial da
qualidade da água subterrânea na área urbana de Porto Velho – Rondônia – Brasil. In:
Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, XV, 2008, São Paulo. Anais. São Paulo:
ABAS, 2008.
SILVA, A. Rita. ARAÚJO, M. Tânia. Qualidade da água do manancial subterrâneo em áreas
urbanas de Feira de Santana BA. Ciências & saúde coletiva Feira de Santana, BA,
10/12/2003.

117

Revista Científica FACIMED, v6, n2, Jul/Dez 2017
ISSN 1982-5285 – Artigo original

NÍVEIS SÉRICOS DE SÓDIO E POTÁSSIO EM PACIENTES COM
MALÁRIA CAUSADA PELO Plasmodium vivax EM UMA UNIDADE DE
REFERÊNCIA PARA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DOENÇA
ARRUDA, Leandro Ricardo de1
KIDO, Everton Koji2
GOMES, Luciano Teixeira3
RESUMO
A malária continua sendo, uma das principais doenças infecciosas em todo o mundo. O Plasmodium
vivax é a principal espécie causadora de malária no Brasil. O objetivo do presente estudo foi investigar
os níveis séricos dos eletrólitos sódio e potássio em pacientes com infecção pelo Plasmodium vivax,
bem como sua relação com parâmetros clínicos e laboratoriais de potencial gravidade da doença.
Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, sendo avaliadas as concentrações séricas dos
eletrólitos sódio e potássio. Foram incluídos 153 pacientes de junho de 2010 a junho de 2016. Neste
estudo, a redução dos níveis da concentração média de sódio foi observada no grupo de pacientes que
apresentava febre no dia da consulta e temperatura axilar acima de 37.5 °C.No entanto, o mesmo não
foi observado em relação ao potássio. Dessa forma, podemos concluir que na malária vivax a
concentração sérica de sódio é menor nos pacientes que relatam ter tido febre no dia da consulta e
naqueles que apresentam temperatura axilar maior que 37.5 °C. Os níveis séricos de potássio não são
diferentes entre os pacientes que apresentaram febre. Sendo assim, o presente estudo ressalta a
necessidade do monitoramento dos níveis de sódio nos pacientes com malária aguda causada pelo
Plasmodium vivax.
Palavras-chave: Malária. Plasmodium vivax. Sódio. Potássio
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INTRODUÇÃO

A malária continua sendo, apesar dos esforços da Organização Mundial de Saúde
(OMS), uma das principais doenças infecciosas em todo o mundo. Ela é causada por cinco
diferentes espécies do gênero Plasmodium: P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malaria e P.
knowlesi. Destes, o P. falciparum e P. vivax têm maior importância clínico-epidemiológica. A
malária falciparum é a forma que causa mais mortes e predomina no continente africano. No
entanto, o P. vivax tem uma distribuição mundial mais ampla e predomina como a principal
espécie causadora de malária no Brasil (OMS, 2013).
Em 2013, 104 países ou territórios foram endêmicos para a malária, totalizando 3,4
bilhões de indivíduos expostos. No ano de 2012, houve 207 milhões de casos de malária,
culminando com 627.000 mortes. De todas as mortes pela malária, 77% foram em crianças
menores de cinco anos de idade. A África continua sendo o continente com maior número de
casos (80%) e mortes (90%) (OMS, 2013). No ano de 2013, ocorreram 178.613 casos de
malária no Brasil, sendo que 82% desses casos foram causados pelo P. vivax.
Complicações e mortes por malária sempre foram associadas à infecção pelo P.
falciparum, cuja evolução grave pode comprometer as funções cerebrais, pulmonar, hepática
e renal. Por outro lado, infecções por P. vivax, tradicionalmente tidas como benignas, têm sido
cada vez mais associadas a casos de evolução grave, incluindo óbitos (Srivastava, et al. 2011),
(Singh, et al. 2011), (Rogerson, et al. 2008), (Barcus, et al. 2007).
Os eletrólitos são minerais presentes no sangue e outros fluidos corporais, capazes de
ionizar-se adquirindo carga elétrica positiva (cátions) ou negativa (ânions). O sódio é
absorvido por mecanismo de transporte ativo ligado a absorção de aminoácidos, bicarbonato e
glicose. É ingerido, principalmente, como sal de cozinha (NaCl) e sua concentração
plasmática (natremia) é fundamental para os mecanismos de troca osmótica. Seu processo de
excreção está diretamente relacionado com o de reabsorção do potássio, e vice-versa, através
do hormônio da adrenal aldosteronae por absorção ativa ou passiva. O potássio é o eletrólito
em maior quantidade no Liquido intracelular (LIC) (100 – 175mEq), possuindo baixa
concentração plasmática (4 – 5 mEq/L), a eliminação renal está em torno de 35 - 90 mEq/24
horas, pelas fezes são rejeitados cerca de 5 - 10 mEq/24 horas e pela sudorese, apenas cerca
de 10 mEq/24 horas. Possui importantes funções na síntese de proteínas e de glicogênio e na
transmissão do impulso nervoso. O potássio (K) é identificado como um eletrólito crucial para
119

Revista Científica FACIMED, v6, n2, Jul/Dez 2017
ISSN 1982-5285 – Artigo original

o funcionamento preciso de todas as células do corpo, tecidos e órgãos. Ele mantém o pH do
sangue e os níveis de água no corpo. É particularmente importante na contração do músculo
esquelético e liso. A hipocalcemia é uma complicação comum da malária grave. A diminuição
do nível de K é uma correção da acidose provocada pela malária (Maitland, et al. 2005).
Segundo a OMS malária grave pode ser definida tanta na admissão do paciente ou
durante a hospitalização quando apresentarem tais critérios de gravidade/sinais de alerta:
escala de como de Glasgow (GCS) pontuação <11 (indicando malária cerebral); anemia
(hematócrito <20% com contagem parasitária > 100.000 / mL); icterícia (bilirrubina sérica>
50 mg/dl comcontagem parasitária > 100.000 / mL); insuficiência renal (produção de urina <
400 mL / 24 h e creatinina no soro> 2.5 mg/dl); a hipoglicemia (glicose no sangue <40
mg/dl); hiperparasitemia (> 10% parasitemia); choque (sistólica < 80 mmHg com
extremidades frias); hiponatremia: hiponatremia foi definida como uma concentração sérica
de sódio inferior a 135 mEq/L (WHO, 2015).
Assim como o potássio, os outros eletrólitos possuem concentração plasmática baixa
e funções fisiológicas incompatíveis com valores muito elevados ou demasiadamente baixos.
Desta forma, uma variação em sua concentração plasmática acarreta danos fisiológicos graves
antes de se estabelecer um distúrbio osmótico significativo (Évora, et al. 2008).
A fisiopatologia da hiponatremia na malária ainda não é totalmente conhecida, mas
vários estudos têm sugerido que aumento da secreção de vasopressina, tanto apropriadamente
ou inadequadamente, desempenha um papel importante (Hanson, et al. 2009), (Fryatt, et al.
1989), (Sowunmi, et al.2000).
As alterações endócrinas e metabólicas relatadas na literatura com malária incluem
hiponatremia, diabetes insípidus, hipercortisolemia, insuficiência adrenal, hipotireoidismo
primário e secundário, hiperglicemia e hipoglicemia, hipercalemia e hipocalemia,
hipofosfatemia, hipocalcemia e hipomagnesemia. A hiponatremia pode resultar devido a
SIADH (síndrome de hormônio antidiurético inadequado), perda de sal cerebral ou perdas
gastrointestinais e renais (Resmi et al. 2016).As infecções podem induzir hiperglicemia
aumentando a secreção de catecolaminas, glucagon e cortisol, tais hormônios atuam
aumentando glicose que é substância osmoticamente ativa. A hiperglicemia aumenta a
osmolalidade sérica resultando em movimento de água das células e subsequentemente numa
redução de níveis séricos de sódio por diluição (Liamis, et al. 2011).
Diante do contexto atual e da provável gravidade desta doença este trabalho visa
avaliar as alterações hidroeletrolíticas provocadas pelo Plasmodium vivax em uma unidade de
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referência para diagnóstico e tratamento da malária. A importância de se avaliar a
hiponatremia que complica a malária grave é o fato de que a hiponatremia está associada com
resultados adversos e que deve ser especificicada e tratadas agressivamente (Jasani, et al.
2012).

MATERIAL E MÉTODOS

A amostra do presente estudo foi constituída por pacientes com infecção pelo
Plasmodium vivax atendidos no Hospital Júlio Muller, unidade de referência para diagnóstico
e tratamento da malária no estado de Mato Grosso.
Foram elegíveis pacientes com malária sintomática e que tiveram a confirmação de
mono infecção por P. vivax, tanto por microscopia de gota espessa quanto por reação em
cadeia de polimerase (PCR). Após a confirmação do diagnóstico, os pacientes foram
submetidos a exame clínico, bem como a testes hematológicos e da bioquímica do sangue,
incluindo a dosagem dos níveis séricos de sódio e potássio.
Pacientes com infecção por outras espécies de Plasmodium, gestantes, portadores de
comorbidades crônicas e outras infecções agudas, bem como aqueles que se recusaram a
participar do estudo, foram excluídos.
Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo. Os pacientes foram estratificados
de acordo com critérios epidemiológicos e clínicos e foi avaliada a concentração sérica dos
eletrólitos do sangue de acordo com estas características, incluindo os critérios de gravidade
descritos pela OMS.
A avaliação hematológica dos pacientes foi realizada usando analisador
automatizado multi-parâmetro de hematologia Cell-Dyn Rubi (Abbott Laboratories, Illinois,
EUA). A análise bioquímica do sangue foi realizada por fotometria utilizando um analisador
automatizado bioquímico BT-3000 Plus (Diamond diagnostics, Massachusetts, EUA).
Teste de normalidade de Shapiro-Wilk foi realizado para avaliação da distribuição
dos dados. Análises estatísticas não paramétricas ou paramétricas foram utilizadas de acordo
com a heterocedasticidade dos dados. O teste de Mann-Whitney U ou teste t de Student foi
utilizado para comparar a distribuição das concentrações dos eletrólitos de acordo com a
classificação clínica e epidemiológica do paciente. Teste de correlação de Spearman foi
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utilizado para analisar a associação entre o tempo de sintomas e a concentração sérica dos
eletrólitos. Valores de p < 0.05 foram considerados significativos para todos os testes.
A participação no estudo foi voluntária, com um termo de consentimento livre e
esclarecido assinado pelo paciente, ou no caso de crianças, pelos pais. Este estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Júlio Müller
(Documento 130/CEP/HUJM/2011).

RESULTADOS

Foram incluídos 153 pacientes de junho de 2010 a junho de 2016. Estes pacientes
foram retirados de uma coorte de 1066 pacientes com malária causada por Plasmodium vivax.
Destes pacientes, 119 (77,8%) era do sexo masculino e 34 (22,2%) o sexo feminino. Não
houve diferença estatisticamente significativa entre as concentrações de sódio e potássio de
acordo com o sexo (tabela 1).

Tabela 1. Concentração dos eletrólitos sódio e potássio de acordo com o sexo do
paciente com infecção pelo Plasmodium vivax, Cuiabá, Mato Grosso.
Características

Sexo
n=153

Concentração de
Sódio (mEq/L)

Masculino
(n=119;
77,8%)

137,5

Feminino
(n=34; 22,2%)

138,4

Valor
de p*

Concentração de
Potássio (mEq/L)

Valor
de p*

4,0

1,0

0,184
4,0

* teste t de Student

Quando avaliamos a concentração sérica de sódio e potássio entre os pacientes que
relataram ter tido (n=70) ou não (n=61) febre no dia da consulta, a média da concentração
sérica de sódio foi maior 138,9 mEq/L contra 136,8 mEq/L nos pacientes que não
apresentaram febre no dia da consulta (p=0,0007). A média da concentração sérica de
potássio foi semelhante entre estes dois grupos (p=0,74). A média foi de 4,0 mEq/L nos dois
grupos (tabela 2).
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Tabela 2. Concentração dos eletrólitos sódio e potássio de acordo com a ocorrência de
febre no dia da consulta para os pacientes com infecção pelo Plasmodiumvivax, Cuiabá,
Mato Grosso.
Características
Sim
(n=70; 53,4%)

Febre no
dia da
consulta

Não
(61; 46,6%)
* teste t de Student

Concentração
de Sódio
(mEq/L)

Valor de p*

136,8

Concentração
de Potássio
(mEq/L)

Valor de p*

4,0
0,74

p=0,0007
138,9

4,1

Dos pacientes analisados, 83 apresentaram temperatura axilar menor ou igual a 37,5
°C e 60 apresentaram temperatura axilar maior que 37,5 °C. Quando avaliamos a
concentração dos eletrólitos sódio e potássio de acordo com a temperatura axilar, aqueles que
tinham temperatura axilar abaixo ou igual a 37,5 °C apresentaram uma concentração sérica de
sódio e potássio de 138,5 mEq/L e 4,1 mEq/L respectivamente. Já para aqueles que
apresentaram temperatura axilar maior que 37,5 ºC, a concentração de sódio e potássio foram
de 136,4 mEq/L e 3,9 mEq/L, respectivamente. As médias das concentrações de sódio foram
estatisticamente maiores entre os pacientes com temperatura maior (p= 0,0004). Não houve
diferença estatisticamente significativa entre os valores de potássio (p=0,07). Houve
correlação negativa entre a temperatura axilar e a concentração sérica de sódio (r = - 0,261;
p<0,001) (tabela 3).

Tabela 3. Concentração dos eletrólitos sódio e potássio de acordo com a temperatura
axilar dos pacientes com infecção pelo Plasmodium vivax, Cuiabá, Mato Grosso.
Características

< 37,5 °C
Temperatura

Concentração
de Sódio
(mEq/L)

Valor de p*

136,4

Concentração
de Potássio
(mEq/L)

3,9

(n=60; 41,9%)

0,07

p=0,0004

axilar
≥ 37,5 ºC
(n=83; 58,1%)

138,5

Valor de
p*

4,1

* teste t de Student
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134 pacientes com dosagem de sódio e potássio possuíam a informação sobre o
tempo de sintomas. A média (DP) do tempo de sintomas entre os pacientes estudados foi
de 6,2 (7,0). Não houve associação entre o tempo de sintomas e a concentração sérica de
sódio (p=0,53). Também não houve associação do tempo de sintomas com as
concentrações séricas de potássio (p=0,95). Todos os pacientes incluídos possuíam a
informação sobre a quantidade de malárias pregressas. A média (DP) da quantidade de
episódios de malária já apresentados pelos pacientes estudados foi de 4,9 (6,4). Destes,
37 (24,2%) eram primoinfectados e 116 (75,8%) declararam ter tido outros episódios de
malária. Não houve diferença estatisticamente significativa para as médias das
concentrações séricas de sódio (p=0,22) e potássio (p=0,15) entre os pacientes
primoinfectados e aqueles que já tiveram malária prévia. A média da concentração sérica
de sódio e potássio entre os primoinfectados foi de 137,0 e 4,1mEq/L, respectivamente.
Para o grupo de pacientes que já tinham tido malária a concentração foi de 137,8 e 4,0,
respectivamente (tabela 4).

Tabela 4. Concentração dos eletrólitos sódio e potássio nos pacientes primoinfectados
ou que apresentaram mais de um episódio de infecção pelo Plasmodium vivax, Cuiabá,
Mato Grosso.
Características

Não
n=37 (24,2%)

Concentração
de Sódio
(mEq/L)

Valor
de p*

Concentração de
Potássio
(mEq/L)

137,0
4,1
0,22

Malária prévia

0,15

137,8
Sim

Valor
de p*

4,0

n=116 (75,8%)
* teste t de Student

DISCUSSÃO

Neste estudo, a redução nos níveis da concentração média de sódio foi observada no
grupo de pacientes que apresentavam febre no dia da consulta e temperatura axilar acima de
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37,5 °C demonstrando que houve alterações hidroeletrolíticas nestes pacientes, relacionado
com gravidade da doença por Plasmodium vivax. As pesquisas de vários autores indicam que
a hiponatremia pode ser observada na maioria dos adultos e crianças com malária grave
(Dondorp, et al. 2005), (English, et al. 1996), corroborando com os resultados obtidos.
Algumas teorias explicam a hiponatremia na malária (Anstey, et al 2012), (Hanson,
et al. 2009), (Fryatt, et al. 1989), (Sowunmi, et al.2000), (Holst, et al. 1994), (Enwere, et al
2000). Estudos demonstraram que concentrações baixas de sódio exageram os sintomas da
malária, estão associadas a distúrbios na homeostasia dos fluidos, pressão arterial e atividade
elétrica do corpo, podendo causar cefaleias, câimbras musculares e déficits neurológicos
(Day, et al. 2005).
A hiponatremia é uma perturbação eletrolítica comum associada a uma morbidade e
mortalidade considerável. Hiponatremia pode comumente estar presente durante o curso de
uma infecção, porém não causa sintomas específicos e pode ser negligenciada pelos médicos.
No entanto, a hiponatremia pode refletir a gravidade do processo subjacente. De modo geral, a
diminuição da concentração sérica de sódio é de origem multifatorial, devido ao aumento da
secreção do hormônio antidiurético, apropriadamente ou inapropriadamente. A administração
inadvertida de fluidos pode piorar a hiponatremia e prolongar a morbidade (Liamis et al,
2011).
Neste estudo a idade e sexo não estavam relacionados com distúrbios
hidroeletrolíticos. Houve uma média maior de casos no gênero masculino, é possível que,
entre outros fatores, a atividade laboral contribua para uma maior exposição do sexo
masculino, justificando o encontro, nesta casuística, de maior frequência da doença entre os
homens, o que é um achado comum em vários estudos (Brasil, 2010), (Silva, et al. 1995)
(Couto, et al. 2010),(Rowena, et al. 1992).
Curiosamente, todas as avaliações clínicas e laboratoriais comparativas feitas com o
potássio não se alteraram, seguindo contra os estudos de Maitland e outros autores que
afirmam ser a hipocalemia uma complicação comum da malária grave (Jasanijh, 2012),
(Olaniyan, 2005). Outro dado foi que não houve diferença estatisticamente significativa para
as médias das concentrações séricas de sódio (p=0,22) e potássio (p=0,15) entre os pacientes
primos infectados e aqueles que já tiveram malária prévia nos dando a entender que a primo
infecção neste estudo não é um fator preocupante para distúrbios hidroeletrolítico, não
confirmando as normas e manuais do Ministério da Saúde que aponta que indivíduos primo
infectados tendem a apresentar formas mais graves da doença (Brasil, 2010).
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No presente estudo, foi observada uma correlação negativa estatisticamente significativa entre
a concentração sérica de sódio e os valores de hemoglobina (r = - 0,242 e p<0,001) e
hematócrito (r = - 0,188 e p= 0,02) em pacientes com P.vivax. Ou seja, nos pacientes que
apresentam níveis séricos diminuídos de sódio há uma diminuição dos níveis de hemoglobina
e hematócrito.
A anemia é uma complicação pouco estudada no P. vivax (Einsenhut, 2012). A
anemia decorrente da infecção malárica é resultado da ativação do sistema imune e destruição
dos eritrócitos infectados e não infectados (Faille D, et al.2009) , ativação da produção de
hepcidina mediada pela Interleucina 6 (IL-6)e diminuição da eritropoiese, como já observado
para P. falciparum (Campos, et al. 2010). Além disso, o processo inflamatório decorrente da
infecção malárica induz a uma maior fragilidade osmótica das hemácias infectadas, mediada
pela produção de meta-hemoglobina no eritrócito infectado. Dessa forma, há um aumento da
quantidade de hemoglobina livre e grupo heme circulantes (Conroy AL, et al.2009).
A principal limitação deste estudo é o pequeno número de pacientes examinados,
restringindo, assim, as possibilidades de extrapolação dos nossos resultados para outras
populações. É também importante pontuar que a baixa relevância clínica (embora
estatisticamente significante) da diferença observada nos níveis séricos de sódio, isto é, menos
de 3 mEq/L, com valores dentro dos limites de referência ( 135-145 mEq/l) pode ser por
outros fatores não abrangidos no estudo até porque a baixa de sódio é o distúrbio
hidroeletrolítico mais comum em indivíduos enfermos.

CONCLUSÃO

Este estudo mostrou que pacientes com febre durante infecções por P. vivax têm
menores níveis de sódio sérico. Além disso, observou-se uma correlação negativa entre a
contagem de hematócrito e hemoglobina e a concentração sérica de sódio. Este estudo fornece
a evidência da relação entre os níveis de sódio e potássio e a ocorrência de febre para a
malária causada pelo P. vivax. Uma vez incorporada na rotina de atendimento ao paciente
com malária por P. vivax, a dosagem do eletrólito sódio poderia colaborar para um melhor
monitoramento dos pacientes com sinais de alerta para a malária grave, especialmente a febre
alta.
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SERUM LEVELS OF SODIUM AND POTASSIUM IN PATIENTS WITH
VIVAX MALARIA IN A REFERENCE UNIT FOR DIAGNOSIS AND
TREATMENT OF MALARIA
ABSTRACT
Malaria remains a major infectious disease in the world. Plasmodium vivax is the main species that
cause malaria in Brazil. The aim of this study was to investigate the serum levels of sodium and
potassium electrolytes in patients infected with Plasmodium vivax and its relationship with clinical and
laboratory parameters for potential disease severity. This is a descriptive epidemiological study in
which the serum concentrations of sodium and potassium electrolytes were evaluated. We included
153 patients from June 2010 to June 2016. In this study, the reduction in the average sodium
concentration levels were observed in the group of patients with fever at the day of consultation and
axillary temperature above 37.5°C. However, the same was not observed for the potassium. Thus, we
can conclude that in vivax malaria serum sodium concentration is lower in patients who report having
had a fever one-day consultation and in those with axillary temperature higher than 37.5 ° C. Serum
potassium levels are not different between patients with or without fever. Thus, the present study
highlights the need for monitoring sodium levels in patients with malaria caused by Plasmodium
vivax.
Keywords: Malaria. Plasmodiumvivax. Sodium. Potassium.
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VERIFICAÇÃO DOS ÍNDICES PARASITÁRIOS ENCONTRADOS NOS
APENADOS DO REGIME FECHADO DA UNIDADE DE DETENÇÃO
DE PIMENTA BUENO/RO

CASTRO, Leandro Nascimento1
SOUZA, Munique Angélica Rosas2
LENZI, Rosinaide Valquiria3

RESUMO
As parasitoses intestinais constituem-se num grave problema de saúde pública e contribuem para
problemas econômicos, sociais, envolvendo condições no saneamento básico e na educação sanitária,
podendo causar desnutrição, anemia, irritabilidade e infecções graves. Sabendo que o ambiente
prisional é propício para contaminação por enteroparasitoses, sendo ele, fechado, úmido e carente em
educação sanitária, o presente estudo tem como objetivos identificar os parasitas presentes nesta
população e o conhecimento sobre as enteroparasitoses e sua prevenção. O estudo foi realizado por
meio de uma pesquisa de campo estratificado, do tipo descritivo, com abordagem qualitativa e
quantitativa e de caráter transversal, aplicado a 69 apenados de Pimenta Bueno. Observou-se que
quanto ao conhecimento sobre enteroparasitoses apenas 10% afirmaram ter algum conhecimento e 7%
disseram saber quais prejuízos eles causam. O desconhecimento se confirma quando evidenciado que
em 63 apenados (91,3%) foi encontrado pelo menos 01 parasita, sendo cistos de Giárdia lamblia o
mais frequente com um total de 53 indivíduos infectados (46,9%), cistos de Entamoeba histolytica
apresentaram 31 ocorrências (27,43%), cistos de Endolimax nana, em 19 amostras (16,81%,), cistos
de Entamoeba coli 08 (7,08%) e com menor prevalência foram detectadas nessa pesquisa larvas de
Strongyloides stercoralis e ovos de Ancylostoma duodenaleem 01 amostra (0,88%). Associado a
precariedade do ambiente prisional, onde se tem celas mal ventiladas e com umidade, aliado a falta de
conhecimento e de higiene contribuiu para os índices esperados. Tais afirmações se completam aos
dados obtidos, sendo que 94,20% dos presos não tiveram durante o ano nenhuma solicitação de
exames laboratoriais.
Palavras-chave: Enteroparasitose. Unidade Prisional. Apenados.
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INTRODUÇÃO
O aumento da população encarcerada é fenômeno que vem sendo observado em
numerosos países, industrializados ou não, inclusive no Brasil (DIUANA et al., 2008).
Condições precárias de higiene, celas mal ventiladas e superpopulosas abrigando mais de 50
indivíduos compõem o cenário mais frequente. Essa situação contribui para o agravamento da
condição de saúde dessa população que, oriunda na maioria das vezes de comunidades
desfavorecidas, que já apresentam estado de saúde precário antes mesmo do encarceramento
(DIUANA et al., 2008).
As parasitoses intestinais constituem-se num grave problema de saúde pública e
contribuem para problemas econômicos, sociais e médicos, sobretudo nos países em
desenvolvimento, sendo um dos principais fatores debilitantes da população (ABRAHAM,
TASHIMA e SILVA, 2007).
Estima-se que infecções intestinais causadas por helmintos e protozoários afetem cerca
de 3,5 bilhões de pessoas, causando enfermidades em aproximadamente 450 milhões ao redor
do mundo, a maior parte destas em crianças. Desnutrição, anemia, diminuição no crescimento,
retardo cognitivo, irritabilidade, aumento de suscetibilidade a outras infecções e complicações
agudas são algumas das morbidades decorrentes (BELO et al., 2012).
No Brasil, as parasitoses são de ampla distribuição geográfica, sendo encontradas em
zonas rurais ou urbanas, com intensidade variável, segundo o ambiente e espécie parasitária.
Em áreas endêmicas, a morbidade a estas doenças está fortemente associada com a
intensidade e a cronicidade da infecção (OLIVEIRA e AMOR, 2012).
Os parasitas intestinais estão entre os patógenos mais frequentemente encontrados em seres
humanos. Dentre os helmintos, os mais frequentes são os nematelmintos Ascaris lumbricoides
e Trichuris trichiura e os Ancilostomídeos/Necator americanos e Ancylostoma duodenale.
Dentre os protozoários, destacam-se Entamoeba histolytica e Giardia duodenalis
(FERREIRA, FERREIRA e MONTEIRO, 2000).
A prevalência de infecções por parasitos intestinais é um dos melhores indicadores do
status socioeconômico de uma população e pode estar associada a diversos determinantes,
como instalações sanitárias inadequadas, poluição fecal da água e de alimentos consumidos,
fatores socioculturais, contato com animais, ausência de saneamento básico, além da idade do
hospedeiro e do tipo de parasito infectante (BELO et al., 2012).
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O problema envolvendo as parasitoses intestinais no Brasil é mais sério do que se
apresenta, uma vez que lamentavelmente há falta de uma política de educação sanitária
profunda e séria. A erradicação desses parasitos requer melhoria das condições no saneamento
básico e na educação sanitária, além de mudanças em certos hábitos culturais (ABRAHAM,
TASHIMA e SILVA, 2007).
Segundo Correia (2005) o exame parasitológico é de suma importância para detectar a
existência de verminoses nocivas à saúde das pessoas. Assim sendo, observa-se que o exame
parasitológico trata-se de um meio de se informar à cerca do índice de contaminação de
verminoses no individuo através da coleta de fezes.
O interesse pela pesquisa proposta partiu da constatação de que na literatura há poucos
estudos relatados em relação à população carcerária e as condições sanitárias que os mesmos
se encontram, já que Unidades Prisionais por questões de segurança tem seu acesso limitado,
impedindo e/ou dificultando pesquisas relacionadas a esta população e suas mazelas. Com os
resultados obtidos na pesquisa espera-se que o mesmo forneça dados suficientes para auxiliar
nas políticas de prevenção voltadas a esta população.
O presente estudo objetiva-se em identificar quanti-qualitativamente os parasitos
presentes e o conhecimento sobre as enteroparasitoses dos apenados do regime fechado da
Unidade Prisional de Pimenta Bueno/RO.

MATERIAL E METODOS
O estudo foi realizado através da pesquisa de campo, estratificado, do tipo descritivo,
com abordagem qualitativa e quantitativa de caráter transversal, realizada durante os meses de
março a maio de 2015. O método escolhido para análise foi o método de Hoffman, Pons e
Janer também conhecido como método de Lutz, ou sedimentação espontânea que permite o
encontro de ovos, cistos de protozoários e larvas de helmintos.
Por se tratar de um estudo com seres humanos, realizou-se o presente estudo após
autorização pelo Comitê de Ética em Pesquisa situado na Faculdade de Ciências Biomédicas
de Cacoal com o protocolo de nº. 999.672. A população de estudo foi composta por apenados
do regime fechado da cidade de Pimenta Bueno/RO, sendo do sexo masculino com idade
superior a 18 anos que concordaram mediante um termo de consentimento livre e esclarecido.
Ao iniciar a entrevista contendo questões objetivas e abertas sobre o caráter demográfico e o
conhecimento das enteroparasitoses, realizou a leitura do termo, sendo indispensável que os
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participantes tomassem ciência do objetivo da pesquisa assinando o termo em aceitação
voluntária, visando identificar os parasitas mediante análise parasitológica e descrever quanto
ao conhecimento e acesso ao tratamento das enteroparasitoses. Mediante os dados obtidos
calculou-se a porcentagem e frequência, através do programa Microsoft Excel® 2007e o
Dyane 2.0, os resultados obtidos foram apresentados na forma de tabelas e figuras.

RESULTADO E DISCUSSÃO
A Casa de Detenção de Pimenta Bueno/RO tem uma população de 235 presos, sendo
que deste total, 198 são do sexo masculino e apenas 95 fazem parte do regime fechado. O
estudo foi realizado com 69 apenados do regime fechado da Unidade Prisional de Pimenta
Bueno/Rondônia.
Na tabela 1 apresenta o perfil dos participantes da pesquisa referente a grau de escolaridade e
estado civil, sendo que quase metade deles possui o ensino fundamental incompleto e estado
civil solteiro.
Tabela 1: Perfil dos apenados quanto ao grau de escolaridade e estado civil do Presídio de
Pimenta Bueno/RO, 2015.

Grau de escolaridade

Freqüência

%

Analfabeto

09

13,04

Fundamental incompleto
Fundamental completo

33
09

47,83
13,04

Médio incompleto
Médio completo
Ensino superior
Total de frequência

05
12
01
69

7,25
17,39
1,45
100%

Estado Civil
Solteiro
Casado
Separado/Divorciado
Amasiado/convivente
Total de frequência

Freqüência
36
20
05
08
69

%
52,17
28,99
7,25
11,59
100%

Segundo dados obtidos no presente estudo a amostra revela que 36 (52,17%) dos
entrevistados são solteiros, 20 (28,99%) casados e 13 (18,84%) compreendem
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separados/divorciados e outros, já PRÁ (2004) em seus estudos, constatou que 47% do
percentual correspondem aos solteiros, 29% são amasiados e apenas 10% são casados.
Com 33 (47,83%) dos apenados, sendo o de maior representatividade, observou-se que o nível
de escolaridade foi o de primeiro grau incompleto. Segundo (GOMES, 2012) o nível de
escolaridade entre a maioria dos presos era de 50,5% com ensino fundamental incompleto e
13,6% apresentam ensino fundamental completo. Para (PRÁ, 2004), o nível de escolarização
no Estado do Paraná é baixo, visto que 61% dos presos apresentam ensino fundamental
incompleto. De acordo com a idade, sexo e cultura, entre outros fatores, passam a existir
hábitos que favorecem ou não o encontro com o parasita (SANTOS, 2010.).
Corroboram com estes resultados os dados informados por Batista (2010), onde afirma
que considerando o universo de 417.112 presos nas penitenciárias, 178.562 possuem o ensino
fundamental incompleto, e quando somados aos analfabetos e apenas alfabetizados
representam 77% dos apenados nas penitenciárias, motivo que pode justificar os percentuais
tão representativos de alienação sobre as enteropasitoses e seus prejuízos.
De acordo com dados evidenciados na tabela 1 onde se relaciona o nível de
escolaridade baixo, observa-se que, tanto o conhecimento sobre as enteroparasitoses quanto
aos prejuízos que uma infestação pode acarretar, são desconhecidos pelos participantes da
pesquisa, como mostra a tabela 2 a seguir.
Tabela 2 Porcentagem dos presidiários que afirmam ter conhecimento sobre o que é
enteroparasitose e quais prejuízos ela pode causar.
Conhecimento sobre
enteropasitoses e como
preveni-las?

Frequência

%

Prejuízos à saúde as
enteroparasitoses
causam?

Frequência

%

Sim

10

14,49

Sim

7

10,14

Não

59

85,51

Não

62

89,86

Total

69

100%

Total

69

100%

Ao serem questionados sobre terem algum conhecimento sobre enteropasitoses e sua
prevenção 59 deles (85,51%) afirmaram não ter nenhum conhecimento, já quanto aos
prejuízos 62 deles (89,86%) não souberam responder. Comparando os dados da tabela 1 com
a tabela 2 verifica-se que o baixo índice de escolaridade dos apenados reflete nesse
desconhecimento a respeito das enteroparasitoses e seus prejuízos, sendo este um dos fatores
condicionante para a disseminação de parasitoses.
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Quando recolhidas aos estabelecimentos prisionais as pessoas trazem problemas de saúde,
vícios, bem como transtornos mentais, que são gradualmente agravados pela precariedade das
condições de moradia, alimentação e saúde das unidades prisionais (BRASIL, 2004 apud
TEIXEIRA et al., 2012).
As parasitoses intestinais estão relacionadas às condições sanitárias e representam um
importante problema de saúde pública nos países subdesenvolvidos. Apesar dos esforços da
saúde pública em combater os enteroparasitos, este ainda é um grave problema presentes nas
populações, uma vez que pessoas contaminadas são potentes vias de disseminação (SANTOS,
2010). A infecção por parasitas ocorre, na maioria das vezes, por disseminação das estruturas
parasitárias mediante poeira, chuva, insetos e aves. Enquanto encontrar condições favoráveis
de temperatura e umidade, alguns ovos de helmintos podem ser viáveis por meses ou anos
(CIMERMAN, 2008 apud BARREMAKER et al., 2013).

Gráfico 1. Tempo de reclusão dos apenados de Pimenta Bueno/RO, 2015

Tempo de reclusão

24,64%

34,78%
menos de 6 meses
6 meses a 1 ano

18,84%

1 a 2 anos
21,74%

mais de 2 anos

Com relação ao tempo de reclusão 24 apenados (34,78%) estão reclusos a menos de 6
meses, em segundo estão os com tempo de prisão acima de 2 anos, onde 17
(24,64%)pertencem a esta faixa, seguidos de 15 (21,74%) para os de 6 meses a 1 ano e 13
(18,84%) para aqueles que estão recolhidos entre 1 a 2 anos, representando o valor de menor
ocorrência. Para Batista (2010), no universo de 250.399 presos, 72.113 cumprem pena de 4 a
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8 anos, já 53.479 cumprem pena de até 4 anos. O que não se contrasta com o estudo presente,
pois a Unidade Prisional de Pimenta Bueno abriga na sua grande maioria presos ainda não
condenados ou aqueles de crimes considerados pequenos, pelo fato de não ser um presídio de
segurança máxima.

Tabela 3 Espécies de parasitas encontrados nos apenados.
Tipo de parasito diagnosticado
Cistos de Giárdia lamblia

Freqüência
53

Total %
46,90

Amostra %
84,13

Cistos de Entamoeba histolytica

31

27,43

49,21

Cistos de Entamoeba coli

8

7,08

12,70

Cistos de Endolimax nana
Larva de Strongylóide stercoralis
Ovo de Ancylostoma duodenale

19
1
1

16,81
0,88
0,88

30,16
1,59
1,59

Total de frequências
Total de amostras

113
63

100,00

179,37

Nos apenados os valores positivos encontrados de enteroparasitos foi de 91,30%, isto é
63 dos 69 presos estão infectados com pelo menos 01 parasito. Destes, 39(56,52%) apenados,
apresentavam-se bi ou poliparasitados. Dentre os parasitos de maior incidência foram os
cistos de Giárdia lamblia, cistos de Entamoeba histolytica e cistos de Endolimax nana. O fato
da positividade da Giárdia lamblia e Entamoeba histolytica sugerem problemas relacionados
ao manuseio da água, além da ausência de cuidados higiênicos com as mãos (ANTUNES,
2011). Das 33 associações encontradas, 13 foram triplas, sendo a mais frequente entre
Giárdia lamblia, Entamoeba histolytica e Endolimax nana e ocorreram 2 casos de quádrupla
associação sendo acrescida a Entamoeba coli aos três citados anteriormente.
O protozoário Cisto de Giárdia lamblia, apresentou positividade em 53 presos
(46,9%), atingindo a maior prevalência do estudo. Nos estudos de (ABRAHAM, TASHIMA e
SILVA, 2007; LODO et al., 2010)a contaminação por Giardia lamblia ocorre principalmente
onde existem aglomerados de pessoas, facilitando sua transmissão por meio oral,alimentos ou
água contaminada por meio de fezes de seres humanos parasitados e outros animais.O cisto de
Entamoeba histolytica com 31 amostras positivas (27,43%). Para Santos (2008) os cistos de
Entamoeba histolytica são organismos que se movem e incorporam alimentos por meio de
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pseudópodes, é cosmopolita e representa um risco a países onde a situação sanitária é
precária.
No presente estudo houve uma positividade de cistos de Endolimax nanade19 amostras
(16,81%), sendo que este parasita provém da mesma fonte de infecção de outros protozoários
patogênicos (ABRAHAM, TASHIMA e SILVA, 2007), já os cistos de Entamoeba coli foram
encontrados em08 apenados (7,08%), onde a mesma é frequentemente encontrada em regiões
tropicais e subtropicais (LOPES, SALAMAIA e MOLINARI, 2012), embora os cistos de
Endolimax nana e Entamoeba coli sejam comensais não patogênicos, sua presença é
importante para verificar como parâmetro visando medir o grau de contaminação fecal a que
os indivíduos estão expostos (SANTOS, 2010).
Com incidência menor, encontrou larvas de Strongyloides stercoralis, apenas 01 caso (0,88%)
em uma única amostra. Segundo Castro (2004), seus estudos realizados no estado do Espírito
Santo apontaram 02 casos de Larvas de Strongyloides stercoralis, representando (2,4%) de
sua amostra, já para Abrahan et al., (2007), os reeducandos da Penitenciária Mauricio
Henrique Guimarães Pereira de Presidente Venceslau/SP sua prevalência foi de 3,2%, sendo
este um helminto comum do intestino humano, considerado um parasito oportunista
(MENEZES, 2013). Com a mesma porcentagem de (0,88%), encontrou-se no presente estudo
01 caso de ovos de Ancylostoma duodenale. O Ancylostoma duodenale, secaracteriza em
realizar penetração ativa, podendo também infectar o hospedeiro de modo passivo, por meio
da ingestão oral de alimentos e água contaminada (PAUL, 2008).

Tabela 4 Representação dos sintomas mais frequentes dos entrevistados.
Sintomas relatados
Mal estar
Vômito
Dor abdominal
Diarreia
Perda de peso
Distúrbio alimentar
Total de frequência
Total de amostras

Freqüência
11
11
36
18
13
15
104
54

Total %
10,58
10,58
34,68
17,31
12,50
14,42
100,00

Amostra %
20,37
20,37
66,67
33,33
24,07
27,78
192,59

Segundo Manfroi (2009), grande parte dos casos de enteropasitoses não é diagnosticada, por
muitas vezes serem assintomáticos, o que impede a determinação de sua prevalência e o
controle de sua transmissão. Nesta pesquisa pode-se observar que de uma população de 69
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presos, 54(78,26%) deles apresentaram pelo menos um sintoma, onde o mais expressivo foi à
dor abdominal com 36 casos (34,68%), seguido da diarréia com 18 casos (17,31%), distúrbio
alimentar com 15 casos (14,42%), perda de peso com 13 casos (12,5%), mal estar e vômito
apresentaram 11 casos cada, representando (10,58%). Na pesquisa de Menezes (2013), se
correlaciona com os dados obtidos neste artigo, onde os sintomas mais frequentes foram os de
dor na barriga (8,8%), seguido de diarréia (3,5%) e falta de apetite (0,3%). Manfroi (2009),
afirma que de modo geral os sintomas podem se manifestar por diarréia, dor abdominal,
anorexia, emagrecimento e distensão abdominal. Porém para Coelho et al., (1999), em sua
pesquisa a diarréia teve uma porcentagem de 25,8%, seguida de dor abdominal com 9,7%,
diminuição do apetite representou 6,5% dos casos e vômitos 3,2%. Segundo Ferreira et al.,
(2013) foram analisados dois grupo, sendo o primeiro de catadores de resíduos sólidos e o
segundo grupo de moradores do bairro Cascalheira de Barreiras/BA, sendo, dores abdominais
42,5% e 32,0%, com diarréia 25,0% e 12,0%, náuseas 12,3% e 24%,) e os que não tiveram
nenhum sintoma foram 9,6% e 4,0%. Evidenciando que mesmo em públicos diferentes as
sintomatologias das enteroparasitoses são evidentes.

CONCLUSÕES

Diante do exposto conclui-se que os índices elevados de parasitoses se confirmam na hipótese
desta pesquisa, onde a falta de assistência e políticas de saúde dirigida aos apenados, conduz a
erros de tratamento, sendo que esta parcela da sociedade devido a sua situação fica a mercê do
poder Publico.
Associado a precariedade do ambiente prisional, onde se tem celas mal ventiladas e com
umidade, aliado a falta de conhecimento e de higiene contribuiu para os índices esperados.
Tais afirmações se completam aos dados obtidos, sendo que 65 (94,20%) dos presos não
tiveram durante o ano nenhuma solicitação de exames laboratoriais. O que demonstra ainda
mais essa sensação de abandono é o fato de 100% dos entrevistados em nenhum momento ter
comparecido a consulta médica preventiva e nenhuma prescrição de medicamento antihelminticos.
Ao termino da pesquisa foram encaminhados para a equipe de enfermagem da Unidade
Prisional os resultados dos exames parasitológicos realizados nos apenados, onde com apoio
desta equipe foi disponibilizado o tratamento para todos os presos, de forma a eliminar os
enteroparasitas encontrados nesta população.
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VERIFICATION OF PARASITE INDEXES FOUND IN PRISONERS OF
CLOSED REGIME IN THE DETENTION UNIT, PIMENTA BUENO/RO
ABSTRACT
Intestinal parasitoses constitute a serious public health problem and contribute to economic and social
problems, involving conditions on basic sanitation and health education, they may cause malnutrition,
anemia, irritability and serious infections. Knowing that the prison environment is propitious to
contamination by intestinal parasites, and it is closed, humid and lacking in health education, this
study aims to identify the parasites present in this population and knowledge about intestinal parasites
and its prevention. The study was conducted using a stratified field research, descriptive, with
transversal, qualitative and quantitative approach, applied to 69 prisoners of Pimenta Bueno. It was
observed that as the knowledge of enteroparasitoses only 10% said they had some knowledge and 7%
said they know what damage the enteroparasitoses can cause. Ignorance is confirmed when it is
evidenced that in 63 distressed (91.3%), of the patients, at least 01 parasite, Giardia lamblia cysts are
more frequent with a total of 53 infected individuals (46.9%), Entamoebahistolytica cysts had 31
events (27.43%), Endolimax nana cysts in 19 specimens (16.81%), Entamoebacoli cysts 08 (7.08%)
and with low prevalence were detected in this research larvae of Strongyloides stercoralis and
Ancylostomaduodenale eggs in 01 sample (0.88%). Associated with precarious prison environment,
where there are poorly ventilated cells and humidity, combined with lack of knowledge and hygiene
contributed to the expected levels. Such statements are complementary to the data obtained, with
94.20% of prisoners did not have any request during laboratory tests.
Keywords: enteroparasitosis; Prison Unit; Convicts.

REFÊRENCIAS
ABRAHAM, R.S; TASHIMA, N.T e SILVA, M.A. Prevalência de enteroparasitoses em reeducandos da Penitenciaria “Mauricio Henrique Guimaraes Pereira” de Presidente Venceslau
– SP. RBAC - Revista Brasileira de Análises Clínicas, 2007. Disponível em: <
http://files.msjoseoliveira.webnode.com.br/200000400-2a0ff2b0b2/Enteroparasitoses%20%2081.pdf>. Acesso em: 30 Jan, 2015.
ANTUNES, R.M et al. Prevalência De Enteroparasitoses Em Crianças De Um Centro Escolar
De Ambiente Rural De São Mateus, ES, Brasil.Enciclopédia Biosfera, Centro Científico
Conhecer - Goiânia, vol.7, n.12, p.1, 2011.
BATISTA, E. Depen traça perfil dos presos no Brasil. Artigos JusBrasil, 2010. Disponível
em <http://dp-pa.jusbrasil.com.br/noticias/2141521/depen-traca-perfil-dos-presos-no-brasil>.
Acesso em 03 de jun de 2015.
BARREMAKER, V.B, et al.Ocorrência de parasitos em chupetas de crianças em um centro
municipal de educação infantil do município de Videira, SC. Unoesc & Ciência – ACBS,
Joaçaba, v.4, n.2, p.177-186, jul/dez.2013.
BELO, V.S et al. Fatores associados à ocorrência de parasitoses intestinais em uma população
de crianças e adolescentes. Revista Paulista de Pediatria, 2012. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/rpp/v30n2/07.pdf>. Acesso em: 30 Jan, 2015.

139

Revista Científica FACIMED, v6, n2, Jul/Dez 2017
ISSN 1982-5285 – Artigo original

CASTRO, A.Z et al.Levantamento das Parasitoses Intestinais em Escolares da Rede Pública
na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim – ES. NewsLab – edição 63 – 2004 –p 102-105.
COELHO, L.M.P.S et al. Enteroparasitoses em coletores de lixo público do município de
Sorocaba, São Paulo. Fatores socioeconômicos e cultural e repercussões clinicas. Ver. Fac.
Ciênc. Méd. Sorocaba, v.1 n.2, p40-44, 1999.
CORREIA A.A et al. Estudo das parasitoses intestinais em alunos da 5 serie do colégio da
policia militar(CPM) de Feira de Santana/BA. Diálogos & Ciência-Revista Eletrônica da
Faculdade de Tecnologia e Ciência de Feira de Santana. Ano III, n. 6, dez, 2005.
DIUANA, V. et al. Saúde em prisões: representações e práticas dos agentes de segurança
penitenciária no Rio de Janeiro, Brasil. Rio de Janeiro: Caderno de Saúde Pública, 2008.
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v24n8/17.pdf>. Acesso em: 30 Jan, 2015.
FERREIRA, M.U; FERREIRA, C.S e MONTEIRO, C.A. Tendência secular das parasitoses
intestinais na infância na cidade de São Paulo (1984-1996). Revista de Saúde Pública, 34(6
Supl):73-82, 2000. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rsp/v34n6s0/3520.pdf>. Acesso
em: 30 Jan, 2015.
FERREIRA, V.S et al. Estudo Comparativo das Enteroparasitoses ocorrentes em duas Áreas
de
Barreiras/BA.Natureza
on
line
11(2):90-95.
2013ISSN
1806–7409
http://www.naturezaonline.com.br.
GOMES, F.L. Perfil dos presos no Brasil em 2012. Artigos JusBrasil, 2012. Disponivel em
<http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121932332/perfil-dos-presos-no-brasil-em2012>. Acesso em 03 jun, 2015.
LODO, M et al. Prevalência de Enteroparasitas em Município do interior Paulista. Rev. Bras.
Crescimento Desenvolvimento Humano. 2010; 20(03): 769-777.
LOPES, C.R; SALAMAIA, F.H; MOLINARI, L.M. Diferentes parasitos intestinais em
crianças de um a dez anos atendidas em um laboratório de análises clínicas na cidade de
Marialva, Paraná, Brasil. Revista Saúde e Pesquisa, v. 5, n. 2, p. 290-297, maio/ago. 2012.
Disponível em: <http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/2314>.
Acesso em: 30 Jan, 2015.
MANFROI, A; STEIN, A.T; CASTRO, F.E.D. Abordagem das Parasitoses Intestinais mais
Prevalentes na Infância. Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade,
2009.
MENEZES, R.A.O. Caracterização Epidemiológica Das Enteroparasitoses Evidenciadas Na
População Atendida Na Unidade Básica De Saúde Congós No Município De Macapá –
Amapá.Dissertação de Mestrado.CDD. (22.ed). 616.96, 2013.
OLIVEIRA, V.F; AMOR, A.L.M. Associação entre a ocorrência de parasitos intestinais e
diferentes variáveis clinicas e epidemiológicas em moradores da comunidade Ribeira I, Araci,
Bahia, Brasil. Revista Brasileira de Análises Clínicas. 2012; 44(1): 15-25.

140

Revista Científica FACIMED, v6, n2, Jul/Dez 2017
ISSN 1982-5285 – Artigo original

PAUL, M. M. Prevenção das parasitoses intestinais. 2008. 35 f. Trabalho de Conclusão de
Curso (Especialização) - Escola de Saúde do Exército, Rio de Janeiro, 2008. Disponível em:
< http://www.essex.ensino.eb.br/doc/PDF/PCC_2008_CFO_PDF/CD74%201%BA%20Ten
%20Al%20MARIANA%20MONDIN%20PAUL.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2013.
PRÁ, A. et al. Pesquisa do perfil sócio demográfico e criminal dos presos no estado do Paraná
sob o ângulo da reincidência.Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania
Departamento Penitenciário do Estado, 2004. Disponível em:
<http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/perfil_presos.pdf>. Acesso em: 28 mai 2015.
SANTOS, F.L.N; SOARES, N.M. Mecanismos fisiopatogênicos e diagnóstico laboratorial da
infecção causada pela Entamoeba histolytica.Bras Patol Med Lab. v. 44 • n. 4 • p. 249-261,
agosto 2008.
SANTOS, S. A; MERLINI, L.S. Prevalência de enteroparasitosesna população do município
de Maria Helena, Paraná. Ciência & Saúde Coletiva, 15(3):899-905, 2010.
TEIXEIRA, S.F et al.Avaliação de enteroparasitoses em detentos da penitenciária Dr. Manoel
Martins Lisboa Júnior, em Muriaé, MG. Revista Científica da Faminas- v.7, n.2, p.37-43,
maio-ago de 2011.
VISSER, S et al. Estudo da associação entre fatores socioambientais e prevalência de
parasitose intestinal em área periférica da cidade de Manaus (AM, Brasil). Revista Ciência e
Saúde Coletiva, 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csc/v16n8/a16v16n8.pdf>.
Acesso em: 30 Jan, 2015.

141

142

