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A PRÁTICA DA AUTOMEDICAÇÃO ENTRE ESTUDANTES DA ÁREA
DA SAÚDE DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO
MUNICÍPIO DE CACOAL-RO.
DOMBROSKI, Renato Douglas Pascoal.1
THOMAZIN NETO, Paulo.2
LENZI, Rosinaide Valquiria.3
RESUMO
A automedicação é uma prática antiga e amplamente difundida em todas as partes do mundo,
apresentando-se como uma forma de autodiagnóstico e tratamento realizado sem o aconselhamento de
um profissional especializado. O objetivo principal deste estudo foi analisar a prevalência da
automedicação em estudantes dos cursos de Enfermagem, Farmácia e Odontologia de uma instituição
de ensino superior privada no município de Cacoal-RO. Foi realizado um estudo transversal com
abordagem quali-quantitativo, no qual 174 estudantes responderam um questionário autoaplicado
contendo treze questões, onde as principais buscas foram: perfil sóciodemográfico, os medicamentos
mais utilizados, tipo de orientação quando usam medicamentos e se acreditam ter conhecimento
teórico suficiente para se automedicarem. Para a análise dos dados foi utilizada estatística descritiva.
Os resultados demonstraram que 72% eram do sexo feminino e a faixa etária de idade prevalente foi
entre 20 e 30 anos. A prevalência geral da automedicação foi de 51%, sendo que o curso de
Enfermagem apresentou a maior prevalência, 55%. Os fatores que levam os acadêmicos entrevistados
a utilizarem medicamentos, advém principalmente da orientação para a prática da automedicação,
devido a 61% acreditarem ter conhecimento teórico suficiente para se automedicar. Além disso,
verificou-se a maior prevalência do uso de medicamentos da classe dos analgésicos e antiinflamatórios. Conclui-se que os acadêmicos da área da saúde praticam a automedicação por
acreditarem ter autoconhecimento cientifico para tal, todavia, por se tratar de futuros profissionais da
área de saúde, buscava-se que o uso fosse mais racionalizado, contudo esse maior conhecimento que
acreditam ter, tende a os predispor ao uso de forma inadequada.
Palavras - chave: Automedicação. Ensino Superior. Prevalência.

Graduando do curso de Farmácia da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED, 2017. E-mail:
renatodombroski@gmail.com.
2
Graduando do curso de Farmácia da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED, 2017. E-mail:
thomazin_@gmail.com.
3
Mestre em Ciências da Saúde pelo IAMSPE/USP (2016); Especialista em Didática do Ensino Superior (2008);
Farmacologia (2009); Análises Clínicas (2010) e Graduação em Farmácia e Bioquímica pela Faculdade de
Ciências Biomédicas de Cacoal FACIMED em 2008. E-mail: valquirialenzi75@gmail.com.
1

Revista Científica FACIMED, v8, n1, Jan/Mar 2019
ISSN 1982-5285 – Artigo original

INTRODUÇÃO

Os medicamentos têm assumido um papel importante na redução do sofrimento humano,
independente da cultura, da história, da posição econômica ou social do indivíduo, a demanda
por medicamentos sempre esteve associada aos conceitos de saúde e doença (OSÓRIO DE
CASTRO, 2000). Atuam produzindo curas, prolongando a vida e retardando o surgimento de
complicações associadas às doenças, facilitando o convívio entre o indivíduo e sua
enfermidade.
Ademais, em um grande número de situações, os medicamentos são considerados tecnologias
altamente custo-efetivas e seu uso apropriado pode influenciar o processo de cuidado em
saúde (COSTA, 2017 apud AVORN, 1995). Das ferramentas terapêuticas disponíveis à equipe
de saúde, o medicamento é a mais empregada para a manutenção ou recuperação das
condições de saúde da população (VIEIRA, 2007).
A importância do medicamento na reestabilização do paciente tem caráter promotor de saúde,
embora não deva se tornar único meio de tratamento, mas um manejo adicional da
recuperação da saúde (TELLES FILHO et al., 2013)
A automedicação e o uso indiscriminado de medicamentos estabelecem uma forma comum de
autoatenção à saúde, consistindo no uso de um produto com objetivo de tratar, aliviar
sintomas ou doenças percebidos pelo usuário, ou ainda, de promover a saúde,
independentemente da prescrição de um profissional. Pode ser considerada, portanto, como
uma maneira de não adesão às orientações médicas e da equipe de saúde (SIQUEIRA et al.,
2004).
Os medicamentos são um dos principais agentes causadores de intoxicação em seres humanos
no Brasil, ocupando, desde 1994, o primeiro lugar nas estatísticas do Sistema Nacional de
Informações Toxico-Farmacológicas – SINITOX. No ano de 2012, segundo o Ministério da
Saúde, foram registradas no Brasil, mais de 27 mil casos de Intoxicação Humana por
medicamentos, sendo que desse total, a circunstância de maior prevalência é a tentativa de
homicídio que corresponde a 40% dos casos registrados (FIOCRUZ, 2012).
Processo cultural amplamente disseminado, a automedicação gera diversas discussões na
comunidade médica-farmacêutica. Para Schmid et al (2010), o ato de se automedicar consiste
em selecionar e fazer uso de medicamentos com a finalidade de tratar doenças
5
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autodiagnosticadas ou sintomas e deve ser entendida como um dos elementos do autocuidado.
Na realidade, trata-se da obtenção ou produção e consumo de um determinado produto,
através do qual se acredita alcançar a cura no tratamento de doenças.
A automedicação é praticada independente da classe social e econômica do paciente, sendo
que estudos têm apontando que os mais adeptos são as pessoas que possuem maior nível de
informação (JESUS; YOSHIDA; FREITAS, 2011; SILVA et al., 2011; TELLES FILHO et al.,
2013).
Em se tratando de automedicação, diversos estudos têm sido conduzidos a nível mundial, a
fim de identificar a magnitude da prática da automedicação, especialmente entre estudantes de
graduação na área da saúde (FERREIRA SOUZA et al., 2011; AUTA et al., 2012; BADIGER
et al., 2012; GALATO et al., 2012; SANTOS et al., 2012).
No Brasil o estudo acerca da automedicação entre universitários ainda é escasso, o que
dificulta a elaboração de políticas relacionadas à conscientização sobre o uso de
medicamentos sem orientação de um profissional (SILVA et al., 2015).
Assim, esta pesquisa torna-se relevante, uma vez que o uso indevido de medicamentos,
mesmo aqueles considerados comuns como os analgésicos, pode trazer vários danos à saúde,
pois nenhum fármaco é inócuo ao organismo. E, as consequências podem variar de uma
simples reação de hipersensibilidade até uma dependência química. Desta forma, essa prática
é considerada como um problema de saúde pública que requer especial atenção, uma vez que
coloca a saúde da população em risco (DHAMER et al., 2012)
Atualmente as pesquisas tentam analisar os perfis que mais utilizam medicações, ficando cada
vez mais evidentes que os principais usuários são aqueles que possuem um maior grau de
conhecimento (GALATO et al., 2012).
Apesar da existência desses estudos, ainda é notável a falta de trabalhos com enfoque mais
sistemático. Dessa forma, o objetivo ao realizar este estudo foi conhecer a prevalência da
automedicação em alunos graduandos dos cursos de Farmácia, Enfermagem e Odontologia de
uma instituição de ensino superior privada de Cacoal-RO.

METODOLOGIA
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Foi desenvolvido um estudo transversal com abordagem quali-quantitativo em uma amostra
total de 174 estudantes matriculados nos cursos de Farmácia, Enfermagem e Odontologia, em
uma instituição de ensino superior privada do município de Cacoal/RO.
Como instrumento de coleta de dados, foi usado um questionário semiestruturado baseado no
estudo De Sousa et al (2017), contendo treze questões, nas quais as principais buscas foram:
perfil

sóciodemográfico,

medicamentos

mais

utilizados,

orientação

quando

usam

medicamentos (própria, pai e mãe, médico e/ou enfermeiro, farmacêutico e outros) e se
acreditam ter conhecimento teórico suficiente para se automedicarem (apêndice A). Foi
preenchido pelos acadêmicos dos 2º e 9º períodos dos cursos, na própria instituição, em
horário normal de aula, sendo que todos os alunos presentes em sala de aula no dia da
aplicação dos questionários foram convidados a participar da pesquisa.
Para critério de inclusão, bastava ter idade igual ou superior a 18 anos; estar devidamente
matriculados na Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal-Facimed; indivíduos de ambos
os sexo e aceitar de modo livre e esclarecido participar deste estudo, assinando assim o Termo
de Consentimento Livre Esclarecido.
Cada acadêmico recebeu uma cópia do questionário autoaplicável, um termo de
consentimento livre e esclarecido e termo de consentimento de participação da pessoa como
sujeito. Os responsáveis pela aplicação do questionário supervisionaram o acadêmico
aguardando o mesmo responder as perguntas, garantindo assim que não houvesse nenhum
tipo de consulta ou pesquisa para responder as mesmas, visando a atingir os objetivos deste
estudo.
A coleta de dados ocorreu entre os meses de agosto e setembro de 2017, sendo a pesquisa
aplicada aos estudantes após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Ciências Biomédicas de Cacoal/RO, Parecer Consubstanciado nº 2.120.061. Os princípios
éticos foram respeitados, e os questionários, respondidos voluntária e individualmente.
Com relação à análise estatística, os dados foram processados eletronicamente por
meio do software gerenciador de planilhas MICROSOFT EXCEL 2010. Os resultados foram
expressos e analisados por meio de estatística descritiva.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra identificada foi de 235 estudantes matriculados na FACIMED. Desses estudantes,
174 foram elegíveis para o estudo, sendo 60 (35%) acadêmicos de Enfermagem, 42 (24%)
7
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acadêmicos de Farmácia e 72 (41%) acadêmicos de Odontologia. Na tabela 1 estão descritas
as características relacionadas à população do estudo.
Entre as características sóciodemográficas, observou-se que a maioria dos participantes era do
sexo feminino (72%). Segundo dados do Censo da Educação Superior, coletados pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o número de
mulheres que ingressam no ensino superior supera o de homens. O percentual médio de
ingresso de alunas, até 2013, foi de 55% do total em cursos de graduação presenciais. Se o
recorte for feito por concluintes, o índice sobe para 60% (INEP, 2013).

Tabela l. Características sóciodemográficas e econômicas dos graduandos do curso de
Farmácia, Enfermagem e Odontologia da FACIMED. Cacoal, Jun. –Set. 2017 (n=174).
Características sóciodemográficas

Acadêmicos
n

%

Sexo
Masculino
Feminino

48
126

28
72

<20 anos
20 a 30 anos
30 a 40 anos
> 40 anos

53
98
21
2

31
56
12
1

2º Período
9º Período

103
71

59
41

124
34
4
10
2

71
20
2
6
1

42
130
2

24
74
2

66
45
31
13
13
6

38
26
18
8
7
3

Grupo etário

Período no curso

Estado civil
Solteiro
Casado
Divorciado (a)
Amasiado (a)
Outros
Possui convênio médico
SIM
NÃO
Não respondeu
Renda Familiar (SM*)
De 1 a 3 Salários Mínimos
De 2 a 4 Salários Mínimos
De 3 a 5 Salários Mínimos
De 4 a 6 Salários Mínimos
Mais de 7 Salários Mínimos
Não respondeu
* SM = salário mínimo = R$ 937,00.
Fonte: DOMBROSKI; THOMAZIN NETO (2017).
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Com relação ao grupo etário, havia maior número de participantes entre 20 e 30 anos (56%) e
os com idade abaixo dos 20 anos foram 31%. Cursavam o segundo período (59%) e o nono
período (41%). O estado civil predominante foi o solteiro com 71%, seguido de casados
(20%). A renda familiar demonstra que 64% têm renda entre um e quatro salários mínimos
(Tabela 1).
A faixa etária mais próxima desta pesquisa foi encontrada por Fontanella, Galato e Remor
(2013) em estudo que buscou investigar a automedicação entre universitários dos cursos da
área da saúde em uma universidade do sul do Brasil, no qual foi mais comum à faixa etária
dos 19-30 anos (85,1%). Além disso, a automedicação é uma prática frequente em diversos
estratos da população brasileira de acordo com Araújo (2015). Silva et al. (2012) afirmaram
que a automedicação é frequente entre indivíduos de baixo nível econômico, mas não é
exclusiva destas classes sociais.
Quando perguntados se possuem algum convênio médico, 74% responderam não possuir. É
possível que esta variável, onde a maioria dos acadêmicos desta pesquisa não tinha convênio
médico, tenha colaborado para que, em alguns dos casos, os estudantes optassem por se
automedicarem ao invés de procurarem um profissional da área médica, odontológica ou
farmacêutica para orientá-las, pois, alguns deles pode acabar optando por não recorrer aos
sistemas públicos de saúde, corroborando com DA Fonsecai et al. (2010) que relata em seu
estudos, que o risco da prática da automedicação está associado ao grau de instrução dos
pacientes, bem como seu acesso ao sistema de saúde. No mundo, fatores econômicos,
políticos e culturais têm colaborado para a propagação da automedicação, se tornando um
problema de saúde pública (DE LOYOLA FILHO, 2002).
Com relação aos medicamentos utilizados com mais frequência, os analgésicos (38%), antiinflamatórios (18%) e anticoncepcionais (18%) foram os mais citados (Gráfico 1.).
No estudo de Cerqueira et al. (2005), constatou-se que a grande maioria dos entrevistados
informou que utiliza mais de uma classe de medicamentos, fato que pode levar a interações
medicamentosas, e, dessa forma, inativar, diminuir, prolongar ou potencializar o efeito de
alguns fármacos. Esses alunos não sabem ou ignoram o fato de que, o uso concomitante de
medicamentos sem a supervisão profissional pode potencializar os riscos de intoxicação e
interação medicamentosa, gerando prejuízos financeiros e a saúde (RIOS et al., 2013).
Grande parte da prática da automedicação envolve os Medicamentos Isentos de Prescrição MIPs, principalmente, das classes voltadas para o tratamento de sintomas de dor, os quais são
amplamente comuns a inúmeros problemas de saúde, se tornando de fácil acesso e compondo
9
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o estoque de medicamentos em vários domicílios e residências, o que torna, a classe dos
analgésicos e anti-inflamatórios mais presente na automedicação (FERNANDES;
CEMBRANELLI, 2014; ARAÚJO, 2015).
Semelhantes a outros estudos já realizados, os medicamentos mais usados entre os
universitários são os analgésicos e antipiréticos, os anti-inflamatórios não esteroidais, os
antitussígenos e os antiácidos (NARCISO, 2013). De acordo com uma pesquisa realizada em
2015 no Norte do Paraná foi constatado que o uso dos analgésicos corresponde a 65,4% e dos
anti-inflamatórios cerca de 36,8%. (FERREIRA SOUZA et al., 2011., TOMASINI;
FERRAES; SANTOS, 2015.).
O uso frequente de analgésicos constitui uma prática comum, aparentemente inofensiva que,
no entanto, dependendo da dosagem, pode levar a intoxicação (AQUINO et al., 2010).
Os medicamentos são os principais agentes causadores de intoxicações humanas no Brasil,
caracterizando eventos decorrentes do uso inadequado de medicamentos, como a ocorrência
de reações adversas e efetividade de tratamentos devido à falta de informação dos pacientes
sobre os mesmos (TIERLING et.al., 2004).
Podemos observar, de acordo com o Gráfico 1, que o uso de Ansiolíticos por parte dos
acadêmicos da área de saúde atingiu um nível consideravelmente baixo, sendo que, este tipo
de medicamento é de uso sedativo ou hipnótico a fim de reduzir a ansiedade, a agitação ou a
tensão.
Gráfico 1. Percentual de respostas em função da pergunta ‘'Quais os medicamentos que
você utiliza com mais frequência". FACIMED. Cacoal, Ago.–Set. 2017 (n=174).
38%

18%

18%
9%
4%

4%

6%
2%

Fonte: DOMBROSKI; THOMAZIN NETO (2017).
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A prevalência geral da automedicação foi de 51%, sendo que o curso de Enfermagem
apresentou a maior prevalência (55%),o que deixa claro a prática da automedicação elevada
entre os mesmos.
Podemos analisar que dentre os cursos pesquisados, quando perguntados qual o tipo de
orientação utilizam para o uso de medicamentos, o curso com a maior prevalência de
automedicação foi Enfermagem (55%), seguido de Odontologia (54,16%) e Farmácia
(40,47%) (Gráfico 2).

Gráfico 2. Prevalência quanto à principal orientação e o principal motivo da prática da
automedicação.
Orientação Própria
55%

Acredito ter conhecimento teórico para me automedicar.

55%

53%
40,47%

Enfermagem

Farmácia

54,16%
44%

Odontologia

Fonte: DOMBROSKI; THOMAZIN NETO (2017).

Dentre estes, o curso de Enfermagem foi também o que mais acredita ter conhecimento
teórico suficiente para se automedicar (55%), seguido de Farmácia (53%) e Odontologia
(44%).
De acordo com Vilarino et al. (1998) há uma tendência da prevalência da automedicação
entre pessoas com maior grau de escolaridade, levando em conta que o conhecimento pode
dar maior segurança a essa prática, corroborando também em seus estudos Cerqueira et al.
(2005) diz que a prática da automedicação tem como principal motivo a autoconfiança, visto
que o conhecimento teórico e prático adquirido durante a graduação é fator determinante para
a realização da mesma.
Os profissionais da saúde são preparados para promoverem a saúde da população além de
orientarem sobre uso adequado de medicamentos, garantindo que este seja consumido na dose
11
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e horário corretos. Entretanto, percebe-se que o conhecimento obtido durante o curso, pode
contribuir para que o estudante se torne mais confiante para a automedicação, ocorrendo por
vezes de forma errônea. Desta forma, é necessário elaborar programas para incentivar o uso
seguro dos medicamentos entre este grupo e na população geral (RODRIGUES et al., 2015).
Podemos analisar que dentre os acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Farmácia e
Odontologia, que cursam o primeiro ano de faculdade, representados pelo 2º Período e os
acadêmicos que cursam o último ano, representados pelo 9º período, demonstrou que os
alunos do último ano dos cursos analisados possuíam maior prevalência de automedicação
(69%), sendo que destes 61% acreditam ter conhecimento teórico suficiente para se
automedicar (Gráfico 3).

Gráfico 3. Análise comparativa dos períodos estudados sobre a orientação e motivo da prática
da automedicação.
2º Período

9º Período

69%
61%
47%
38,83%

Orientação Própria

35%

Acredito ter conhecimento
teórico para me automedicar.

33%

Costume, uso crônico. Consultou
uma vez, resolveu o problema e
continuou o uso.

Fonte: DOMBROSKI; THOMAZIN NETO (2017).

Em pesquisa realizada por Lukovic e colaboradores (2014), entre estudantes de medicina em
uma universidade de Belgrado na Sérvia, os discentes dos últimos anos do curso se
automedicavam com mais regularidade em relação aos calouros.
Os estudos de Galato et al., (2012); Silva et al. (2011); Aquino, Barros e Silva (2011) e Neto
et al. (2007) indicam que os indivíduos com maior grau de instrução são os que mais
recorrem à automedicação. Para esses autores, o acúmulo de conhecimento, seja ele adquirido
nas instituições educacionais, especialmente nos centros de estudos superiores voltados para
as ciências da saúde, ou em experiências de vida, gera uma maior confiança em se
automedicarem.
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Em geral o que se nota na literatura é que os estudantes da área da saúde se sentem mais
confiantes ao realizar automedicação e a frequência desta é maior com o aumento da
escolaridade, talvez por adquirirem conhecimento sobre os medicamentos (JAMES et al.,
2008; PINTO et al., 2008). Galato et al., (2012) demonstram que os estudantes da área da
saúde se automedicam de forma significantemente maior por este critério do que outros
estudantes.
O grau de conhecimento sobre o assunto pode gerar uma consciência do risco de se
automedicar, mas, por outro lado, pode causar uma falsa segurança no uso de medicamentos,
já que o acesso à informação é maior. Embora os estudantes da área da saúde tenham maiores
conhecimentos, sabe-se que mesmo profissionais experientes têm cautela no uso de
medicamentos (MARTINEZ et al., 2014).
Quando indagados sobre a disposição dos medicamentos mais utilizados estarem em suas
casas, 68% dos acadêmicos disseram que Sim, procuram manter sempre em casa, enquanto
outros 29% disseram que Não, mais compram quando precisam, porque sabe que esse
medicamento resolve o problema. Apenas 3% não possuem medicamentos que usam com
frequência em casa, mas procura uma unidade de saúde para consultar um profissional e pegar
a receita (Gráfico 4).
Gráfico 4. Disponibilidade em casa dos medicamentos mais utilizados.
68%

29%

3%
Sim, procuro sempre ter-los em
casa.

Não, mas compro quando
preciso, porque sei que ele
resolve meu problema.

Não, procuro uma unidade de
saúde para consultar e pegar
receita.

Fonte: DOMBROSKI; THOMAZIN NETO (2017).

Em pesquisa realizada por Auta e colaboradores (2012) na Faculdade de Farmácia da
Universidade de Jos, Nigéria, dos 124 entrevistados, 66% mantinham medicamentos em casa,
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onde que um dos principais motivos para a posse é que estavam mantendo os medicamentos
para uso em caso de emergência ou em caso de doença.
No estudo foi perguntado aos acadêmicos se eles acreditavam que a automedicação pode
trazer algum dano a saúde e 84% responderam que Sim, outros 16% colocaram que Não.
Segundo Rossi; Dos Santos; Crisci (2014) em sua pesquisa com estudantes concluintes do
curso de Biomedicina de uma instituição de ensino superior privada do interior de São Paulo,
foi perguntado se eles achavam que a automedicação pode vir a trazer algum dano à saúde, e
como resultado, impressionantes 91,8% dos concluintes acreditavam que sim, a
automedicação pode trazer danos à saúde.
Segundo Luz e colaboradores (2014) a maioria dos acadêmicos conhece os riscos à saúde
ocasionados pela automedicação, principalmente os estudantes da área da saúde que são mais
familiarizados com os mecanismos de ação dos medicamentos, e mesmo assim de acordo com
o autor, os graduandos de saúde são os que mais se automedicam.
Espera-se que futuros profissionais da área da saúde façam o consumo mais racional de
medicamentos. Entretanto, parece que é justamente esse maior conhecimento que os
predispõe a prática da automedicação, muitas vezes de forma inadequada. Ou seja, não
representam agentes multiplicadores de cunho educativo, quanto ao uso racional de
medicamentos, mas sim se comportam como futuros profissionais coniventes com a prática da
automedicação e do uso incorreto dos medicamentos (AQUINO, et al., 2010; GALATO,
2012).

CONCLUSÃO

Conclui-se que os acadêmicos da área da saúde praticam a automedicação por acreditarem ter
autoconhecimento cientifico para tal, todavia, por se tratar de futuros profissionais da área de
saúde, buscava-se que o uso fosse mais racionalizado, contudo esse maior conhecimento que
acreditam ter, tende a os predispor ao uso de forma inadequada.
Os medicamentos mais utilizados pelos acadêmicos foram os analgésicos e anti-inflamatórios,
explicado possivelmente pelo fácil acesso, mesmo tendo eles alto potencial de efeitos
adversos. Ao que se observa, estamos diante de futuros profissionais coniventes com a prática
da automedicação.
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Neste sentido, acreditamos ser importante a incorporação de práticas educativas quanto ao uso
racional dos medicamentos, riscos, benefícios, superdosagem, intoxicações, reações adversas
e incentivos a mais estudos sobre a prática de automedicação e a melhor conscientização do
público universitário, dos quais poderão por meio da educação em saúde, disseminar a prática
segura do uso de medicamentos.

THE PRACTICE OF THE AUTOMEDICATION BETWEEN STUDENTS
IN THE HEALTH AREA OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN THE MUNICIPALITY CACOAL-RO.

ABSTRACT
Self-medication is an ancient practice and widely diffused in all parts of the world, presenting itself as
a form of self-diagnosis and treatment performed without the advice of a specialized professional. The
main objective of this study was to analyze the prevalence of self-medication in students of the
Nursing, Pharmacy and Dentistry courses of a private higher education institution in the municipality
of Cacoal, RO. A cross-sectional study was performed with a qualitative-quantitative approach, in
which 174 students answered a self-administered questionnaire containing thirteen questions, where
the main searches were: socio-demographic profile, their most used drugs, type of orientation when
using medicines, and if they believe they have sufficient theoretical knowledge to self-medicate.
Descriptive statistics were used for data analysis. The results showed that 72% were female and the
prevalent age group was between 20 and 30 years. The overall prevalence of self-medication was
51%, and the Nursing course presented the highest prevalence, 55%. The factors that lead the
interviewed students to use drugs come mainly from the orientation towards the practice of selfmedication, because 61% believe they have enough theoretical knowledge to self-medicate. In
addition, there was a greater prevalence of the use of drugs of the analgesic and anti-inflammatory
class. It is concluded that the health academics practice self medication because they believe they have
scientific knowledge for this, however, for being future health professionals, it was sought that the use
should be more rationalized, but this greater knowledge that they believe having tends to predispose
them to inappropriate use.
Keywords: Self-medication. Higher education. Prevalence.
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AVALIAÇÃO E FATORES RELACIONADOS COM O DESFECHO CLÍNICO
DA PARACOCCIDIOIDOMICOSE NO MUNICÍPIO DE CACOAL –
RONDÔNIA
DORING, Bruna Chimilouski.1
SILVA, Bruno Fuzari.2
BRUNO, Evander Crystien Carneiro.3
SILVA, Kelly Regina Gomes Rosa.4
RODRIGUES, Alex Miranda.5
NERY, Andreia Ferreira.6
RESUMO
A paracoccidioidomicose, causada predominantemente pelo Paracoccidioidis brasiliensis, possui alta
prevalência na América Latina e significativa morbidade. Afeta mais homens entre 30 e 50 anos e tem
evolução crônica com predomínio de acometimento pulmonar. Objetivou-se avaliar o perfil clínicoepidemiológico de casos de paracoccidioidomicose notificados em Cacoal-RO entre 2007 e 2016.
Procedeu-se à análise transversal de 58 dos 69 casos notificados. A amostra foi composta por 48
(82,76%) homens e 10 (17,24%) mulheres com razão de 4,8:1. A média etária masculina de
diagnóstico foi de 50 anos; a feminina, 46 anos, sem diferença estatística significativa entre os sexos.
Vinte e quatro (41,38%) eram agricultores, 4 (5,17%) carpinteiros e 3 (5,17%) trabalhadores com
serviços gerais. Houve 40 (68,97%) casos na forma crônica e 14 (24,13%) na forma residual. Destes,
13 (22,41%) tiveram nódulos pulmonares e/ou dispneia aos esforços. Os pulmões foram acometidos
em 28 (48,28%) casos, mucosas em 8 (13,79%). Comparado a outros estudos, Cacoal-RO parece ter
um maior acometimento feminino, apesar de haver pesquisas com razão semelhante. Os achados
relativos à profissão convergem com a literatura, bem como os dados referentes à forma mais
prevalente e os órgãos mais afetados. A pequena quantidade de casos não permite concluir
indubitavelmente que Cacoal-RO segue a tendência da região norte de haver um aumento de casos nas
mulheres. Ressalta-se a necessidade de notificação, rastreamento e manejo efetivos da
paracoccidioidomicose para obter um controle satisfatório. Além disso, mais estudos são necessários
para tornar a epidemiologia local da doença mais consistente.
Palavras-chave: Paracoccidioidomicose. Desfecho clínico. Epidemiologia.
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INTRODUÇÃO
A paracoccidioidomicose (PCM), antigamente conhecida como Blastomicose SulAmericana, é uma doença endêmica em regiões da América Latina, sendo o Brasil detentor do
maior número de casos, com destaque às regiões sul, sudeste e centro-oeste (PALMEIRO,
2005). Seu principal agente etiológico é o fungo dimórfico P. brasiliensis, contudo, a doença
também pode ser desencadeada pelo Paracoccidioides lutzii (VERONESI, 2009), novo agente
registrado no estado de Rondônia cuja variabilidade antigênica supera o P. brasiliensis
(SHIKANAI-YASUDA et al., 2017), mas que ainda sofre com a negligência empunhada a
essa patologia e assim carece de uma gama maior de estudos e registros adequados para sua
completa elucidação (NERY; FONTES, 2014). O dimorfismo citado se caracteriza pelo fato
de, na natureza ou em laboratório, os fungos serem vistos na forma filamentosa quando
cultivados entre 25ºC e 30ºC, enquanto que na forma tecidual ou em meios enriquecidos a
37ºC vê-se o organismo leveduriforme (MURRAY, 2009); (ANDRADE, 2006).
Os estudos apontam que essa desordem sistêmica possui como principal forma de
infecção a inalação dos propágulos do fungo que estão presentes no solo (MARQUES et al.,
2007) levando a formação de um complexo primário nos alvéolos pulmonares com
possibilidade de disseminação sistêmica por via linfática e hematogênica, à depender da
quantidade de fatores relacionado ao microorganismo e ao indivíduo, principalmente a
integridade do sistema de defesa (WANKE; AIDÊ, 2009); (SANTOS et al., 2011). Sendo
assim, as atividades ligadas ao manejo da terra, como a agricultura e a jardinagem, se tornam
o principal fator de risco para aquisição da doença; fato que já consenso, uma vez que a maior
parte dos pacientes com PCM tem como histórico a vida no campo (SHIKANAI-YASUDA et
al., 2017).
No que tange a eco-epidemiologia, nos últimos anos foram observadas alterações na
incidência da paracoccidioidomicose sendo possível crer que a expansão urbana, mediada por
processos de desmatamento, o aperfeiçoamento de métodos diagnósticos e a mudança do
perfil de saúde, com ascendência das desordens crônicas e consequente aumento de
comorbidades e imunossupressão, estão diretamente relacionadas a isso (SHIKANAIYASUDA et al., 2017), sobretudo no estado de Rondônia, com incidência média anual de
9,4/100.000 habitantes, sendo este valor alto ao se comparar com a taxa de incidência
estimada no Brasil: 1 a 3/100.000 habitantes (VIEIRA et al., 2014). Outro fator que pode
estar ligado às altas taxas de incidência nesse estado são as características climáticas,
fisiográficas, chuvas abundantes e florestas úmidas, condições essas que favorecem o
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desenvolvimento da enfermidade (DE LIMA apud MATIAS, 1998) como foi registrado na
década de 1980 no sudeste do Brasil em que eventos de elevação da temperatura relacionados
com o fenômeno do El Niño culminou em um surto de PCM (SHIKANAI-YASUDA et al.,
2017).
A análise das áreas de alta incidência da doença tem grande importância
epidemiológica, visto que pode auxiliar nas hipóteses diagnósticas clínicas e sugerir tais áreas
como um alvo de investigação do ambiente natural do fungo (DE LIMA, 2010). Entretanto,
como exposto por NERY e FONTES, 2014 apud SHIKANAI-YASUDA et al., 2006, os
registros da paracoccidioidomicose no Brasil são ínfimos quando comparados ao seu impacto
epidemiológico, social e econômico, inclusive no âmbito terapêutico que se molda a estudos
realizados em outras localidades que não a Amazônia Legal onde se concentram a maior parte
dos casos de PCM. Das presentes e atualizadas análises, o estudo de VIEIRA et al., 2014
pôde concluir, a partir de uma superficial análise quantitativa, que as cidades do sudeste de
Rondônia – Cacoal, Pimenta Bueno, Pimenteiras do Oeste, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno,
Primavera de Rondônia etc. – possuem o maior índice de incidência doença no estado, não
obstante, Rondônia registrou um percentual de 9,4 casos por 100.000 habitantes por ano
sendo que o Brasil tem uma variação anual de 0,71 – 3,7 casos por 100.000 mil habitantes ano
(SHIKANAI-YASUDA et al., 2017).
Portanto, apesar do consenso de 2017 apresentar importantes dados a respeito da
PCM, é importante que mais estudos de enfoque epidemiológico trace perfis – demográfico,
clínico e epidemiológico – da doença e compare desfechos terapêuticos, sobretudo de regiões
como Cacoal (RO) que possuem as maiores incidências do país, uma vez que essa carência é
comprovada (NERY; FONTES, 2014; SHIKANAI-YASUDA et al., 2017) e simples
levantamentos eco-epidemiológico podem contribuir com futuras mudanças no entendimento
dessa patologia.
MÉTODOS

A área de estudo foi localizada no sul da Amazônia Legal, a cerca de 500 km de
Porto Velho, na região centro-leste, na microrregião de Cacoal e na mesorregião do Leste
Rondoniense, latitude 11°26’19” sul, longitude 61°26’50” oeste, abrangendo área territorial
de 3.792.99 Km², com população estimada de 87.877 habitantes. O clima tem como
característica duas estações bem marcadas: uma seca (maio a outubro) e uma úmida
(novembro a abril) (IBGE, 2016). Possui Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em
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0,718, considerado alto (PNUD, 2010). Produto Interno Bruto em R$ 925.034,539 mil (IBGE,
2008). PIB per capita estimado em R$ 16.480,36. As principais atividades econômicas de
Cacoal estão ligadas à agropecuária (19,6%), indústria e comércio (14,6%), além disso, o
município tem se consolidado no setor de serviços (65,8%), principalmente educação e saúde
(IBGE, 2008).
Foram incluídos todos os pacientes com idade igual ou superior a 18 anos notificados
na Secretaria Municipal de Saúde e também tratados para paracoccidioidomicose no
município de Cacoal (RO) no período de 2004 a 2016. Foram excluídos da análise os
prontuários de pacientes sem notificação junto à Secretaria Municipal de Saúde, bem como os
membros de populações especiais em pesquisas, como populações indígenas.
Desenvolveu-se um estudo dedutivo, transversal, descritivo com abordagem direta de
dados de prontuários paracoccidioidomicose do período de 2004 a 2016, bem como
questionário clínico-epidemiológico aplicado posteriormente. A aprovação do projeto se deu
junto ao comitê de ética em pesquisa em maio de 2018, obedecendo ao disposto na Resolução
466/2012 e 510/2016, sob parecer de número 2.668.106. Foram garantidos o sigilo e a
confidencialidade das informações coletadas em todas as etapas.
Procedeu-se à tabulação em planilhas do Excel®, organizadas de acordo com as
características do paciente, hábitos de vida e aspectos ligados à manifestação clínica e
laboratorial da doença e tratamento. Para a coleta dos dados não contidos em prontuário e
complementação necessária, tentou-se o contato telefônico para a realização da entrevista.
Quando não foi possível o contato, constou como “não encontrado” e foi realizada a avaliação
a partir das informações possíveis.
Concluída a tabulação, a análise dos dados permitiu traçar o perfil epidemiológico e
distribuição demográfica da doença no município, fornecendo quantitativamente os
resultados. Outrossim, a análise atual dos pacientes permitiu a verificação do desfecho clínico
dos casos, se estão sendo satisfatórios ou fogem do esperado. Ademais, com a pesquisa foi
possível a apropriação do conhecimento sobre os fatores que interferem negativamente ou
positivamente no desfecho terapêutico. Os fatores associados ao desfecho do tratamento
foram variáveis demográficas, epidemiológicas, clínicas e laboratoriais levantadas dos
prontuários e analisadas pela razão de chance, quando variáveis independentes categóricas e
pelo teste t de Student, com variáveis independentes contínuas. Para todas as análises foi
considerado o erro alfa de 0,05.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Cacoal-RO não possuía dados de
paracoccidioidomicose (PCM) no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) entre os anos de 2004 e 2006, culminando na exclusão de tais anos da pesquisa. Dos
69 casos notificados entre os anos de 2007 e 2016, foram tabulados dados de 58 pacientes.
Não foi possível a realização da tabulação de 8 casos por não terem sido encontrados os
prontuários e 3 por pertencerem a grupos indígenas.
O gráfico 1 mostra a quantidade de casos de PCM notificados no SINAN de Cacoal-RO entre
os anos de 2007 e 2016, evidenciando um padrão regular de distribuição da doença ao longo
do tempo.

Gráfico 1. Número de casos de PCM notificados entre os anos de 2007 e 2016
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Fonte: SINAN

Da amostra geral de 58 pacientes, foi possível contatar somente com 21 (36,21%)
casos por via telefônica. A ausência de número de telefone nos prontuários e a não aceitação
da ligação prejudicaram a coleta de dados dos demais 37 (73,79%) pacientes.
Em relação ao sexo, a amostra geral foi composta por 48 (82,76%) homens e 10
(17,24%) mulheres, uma razão de 4,8:1. A idade média geral no ano do diagnóstico foi de 49
anos e 6 meses. Para os homens, a média foi de 50 anos; para as mulheres, de 46 anos, não
havendo diferença estatística significativa entre ambos os sexos (valor-p = 0,312 – pooled).
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No estudo “oral paracoccidioidomycosis: retrospective analysis of 55 Brazilian patients”, a
amostra consistiu de 50 (90,9%) pacientes do sexo masculino e 05 (9,1%) do sexo feminino,
com uma razão de 10:1, mostrando uma maior prevalência no sexo masculino (TRINDADE
et al., 2017).
No entando, revela-se que em Cacoal as mulheres são 2 vezes mais acometidas. De
acordo com Blotta et al. (1999),

o qual descreve as características clínico-

soroepidemiológicas de pacientes com paracoccidioidomicose (PCM) que visitaram o
Hospital Universitário da Universidade Estadual de Campinas, o grupo de estudo consistiu de
584 indivíduos, sendo 492 homens e 92 mulheres, dando uma razão de 5,3:1, aproximando-se
com a mesma proporção da cidade de Cacoal.
A zona de habitação predominante da pesquisa foi a urbana, representando 34
(60,71%) casos, enquanto a rural obteve 22 (39,29%) casos. Dois pacientes não foram
inclusos na avaliação de tal variável por não constar em prontuário sua zona de habitação. No
entanto, pode existir um viés relacionado à atual moradia dos indivíduos visto que tanto o
estado de Rondônia quanto o município de Cacoal estão em desenvolvimento recente. Nesse
sentido, é possível que pacientes da zona urbana já tenham residido previamente em zona
rural.
A análise da escolaridade revelou 9 (15,52%) pacientes iletrados, 8 (13,79%) com
ensino fundamental incompleto, 7 (12,07%) com ensino fundamental completo e 4 (6,9%)
com o ensino médio completo. Os níveis educacionais de ensino médio incompleto e ensino
superior possuíram apenas um (1,72%) caso em cada grupo. Somente um (1,72%) paciente
não possuía estudos, mas era alfabetizado. Vinte e sete (46,55%) pacientes não tinham seus
dados referentes à escolaridade contidos em prontuário, o que prejudicou uma melhor análise
epidemiológica dessa variável. Em um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, de acordo com
Pallheta-Neto et al. (2003), quanto ao grau de escolaridade dos doentes, apenas um possuía
terceiro grau completo. Em contrapartida, 15 (57,8%) pessoas não havia terminado o primeiro
grau, assemelhando-se aos dados da presente pesquisa na qual uma grande parte não concluiu
o primeiro grau e uma minoria apresenta o ensino médio completo.
Vinte e quatro (41,38%) pacientes eram agricultores, 3 (5,17%) carpinteiros e 3
(5,17%) trabalhadores com serviços gerais, sendo esses os grupos laborais mais prevalentes
desta pesquisa. Tais achados convergem com os dados da literatura, os quais afirmam que a
paracoccidioidomicose acomete principalmente indivíduos envolvidos com atividades
laborais em zona rural, como no caso dos agricultores (MURRAY, 2009; TRABULSI, 2008;
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BROOKS et al., 2014). Não foram obtidas informações de 17 (29,31%) casos pelo fato das
mesmas não estarem em prontuários. Nesse contexto, de acordo com Trindade et al. (2017), a
ocupação mais relatada era de trabalhadores rurais / agricultores (11 casos) num total de
35,5%, seguido de construtor / construtor (6 casos) equivalente a 19,4%. Outros 14 casos
eram de demais profissões, como agrimensor, carpinteiro e comerciante. Em outro trabalho, o
“endemic regions of paracoccidioidomycosis in Brazil: a clinical and epidemiologic study of
584 cases in the southeast region”, o qual descreve as características clínicosoroepidemiológicas de pacientes com paracoccidioidomicose (PCM) que visitaram o
Hospital Universitário da Universidade Estadual de Campinas, as atividades rurais foram a
ocupação principal de 46% dos pacientes (BLOTTA et al., 1999). Sendo assim, isso
demonstra um predomínio do trabalho rural em pacientes com a doença.

Gráfico 2. Distribuição dos casos conforme a classificação
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Gráfico 2. Ilustrando a distribuição de casos da pesquisa conforme a classificação. Fonte: SINAN

Adotando-se a classificação apresentada por Shikanai-Yasuda et al. (2017), 3
(5,17%) pacientes apresentaram a forma aguda/subaguda, 40 (68,97%) a forma crônica e 14
(24,13%) a forma residual. Apenas um prontuário não possuía dados referentes a essa
classificação. Dentro do grupo daqueles que apresentaram a forma residual, 13 (22,41%)
tiveram acometimento pulmonar com nódulos e/ou dispneia aos esforços. Somente 1 (1,72%)
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paciente apresentou sequela em suas cordas vocais. Oito (13,79%) casos não tiveram sequelas
e 36 (62,07%) dos pacientes não tinham informações no prontuário sobre essa variável. A
mesma autora ainda mostra que a maioria (74% a 96%) dos casos de PCM está em sua forma
crônica, que tipicamente se manifesta em adultos. Já a forma aguda/subaguda é responsável
por 5-25% dos casos. Portanto, assim como o consenso brasileiro relata predominar a forma
crônica, em Cacoal a mesma situação se repete em cerca de 70% dos casos.
Os pulmões foram acometidos em 28 (48,28%) casos, mucosas em 8 (13,79%)
pacientes, linfonodos em 4 (6,9%), pele em 1 (1,72%) e cartilagem cricoide também 1
(1,72%). Dez (17,24%) foram afetados em mais de uma localização e 6 (10,34%) não tiveram
seus dados informados em prontuário. Como a infecção é adquirida por via respiratória,
frequentemente os pulmões são os órgãos mais afetados, sendo seguidos pelas mucosas da via
respiratória superior e pele (VERONESI, 2009; SHIKANAI-YASUDA et al., 2017). A partir
dos dados de Belissimo-Rodrigues et al. no ano de 2011, 63,8% foram acometidos no pulmão
e 50% na mucosa oral (SHIKANAI-YASUDA et al., 2017), demonstrando similaridade com
os dados desta pesquisa.
Dentre os casos que receberam a hipótese diagnóstica de paracoccidioidomicose, 43
(75,44%) foram confirmados, em sua grande maioria, mediante exame de escarro. Um
prontuário não constava dados a respeito da confirmação ou não e por isso não foi
considerado no cálculo.
A cura foi observada em 26 (44,83%) pacientes enquanto 5 (8,62%) casos não
tiveram resolução dentro do período da pesquisa. Vinte e sete (46,55%) prontuários não
apresentavam informações a respeito deste desfecho. Em um estudo foram acompanhados
ambulatorialmente 75 pacientes adultos com PCM que procuraram o Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Minas Gerais, a Inatividade clínica, considerada como cura, foi
alcançada por 53 (71%) pacientes (GOMES et al., 2008). Sendo assim, evidencia-se que há
uma divergência em relação a cura em Cacoal, pois esta possui um percentual menor, apesar
de haver uma grande perda de prontuários. Em contrapartida, em outro estudo sobre o perfil
epidemiológico, clínico e terapêutico dos pacientes diagnosticados nos serviços de referência
do Estado de Mato Grosso entre os anos de 2006 e 2013, dos 230 casos diagnosticados foram
possíveis ser avaliados 113 pacientes, 60 (53,1%) abandonaram tratamento por razões
desconhecidas, 13 (11,5%) pacientes em tratamento e 8 (1,76%) em controle de cura.
Receberam alta por cura clínica e laboratorial 27 (23,9%) pacientes e 5 (4,4%) foram a óbito
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(ALMEIDA, 2014). Desse modo, revela-se que a cidade de Cacoal teve quase o dobro de
percentual de cura em relação aos serviços de referência do estado de Mato Grosso.
Dentro do grupo daqueles que receberam alta por cura, 6 (10,34%) pacientes tiveram
recidiva da doença, enquanto 17 (29,31%) permaneceram curados dentro do período de
estudo. Três (5,17%) pacientes classificados como curados não tinham informações em seus
prontuários a respeito da existência ou de recidiva. No período de estudo da Universidade
Estadual de Maringá, foram encontrados 45 casos de paracoccidioidomicose entre os
pacientes atendidos e seis pacientes (13,3%) eram recidivas da doença (GOMES et al., 2008),
havendo semelhança entre os estudos.
Em 13 (22,41%%) casos de cura o Itraconazol foi utilizado de forma isolada. No
restante dos pacientes curados, o fármaco foi prescrito em associação com Sulfametoxazol +
Trimetropima ou trocado por este com o decorrer do tratamento. Moura (2008) conduziu um
estudo realizado no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
no qual encontrou dados que reforçam a menor eficácia do tratamento com azólicos em
monoterapia (80%) se comparado ao sulfamidoterapia (91%). O consenso brasileiro de PCM
expõe que ambas as drogas podem ser utilizadas, porém a associação sulfametoxazoltrimetoprim tem sido a opção de maior frequência na prática clínica (NERY, 2014).
Atualmente não se pode afirmar com exatidão o fármaco de escolha para o tratamento do
PCM, uma vez que a literatura carece de ensaios clínicos randomizados que objetivem tal
descoberta, portanto, preconiza-se a individualização do paciente no momento de definição de
seu tratamento.
Apenas 22 prontuários permitiram a análise do desfecho morte, a qual foi constatada
em 3 (13,64%) casos. Antes da introdução de sulfonamidas em 1940, todos os pacientes com
paracoccidioidomicose morriam devido a complicações da doença progressiva. Mesmo com a
introdução de antifúngicos, a letalidade continuou alta, em torno de 16,2% a 27,0% ao final
do tratamento, de acordo com uma revisão dos dados obtidos em alguns estudos brasileiros
(MARTINEZ, 2015). Desse modo, revela-se que os dados das pesquisas convergem em
relação a quantidade de óbitos obtidos em função da doença.
Todos (100%) os pacientes realizaram tratamento para a doença. Os medicamentos
utilizados foram Itraconazol e Sulfametoxazol + Trimetropima (NERY; FONTES, 2014).
Considerando o último fármaco prescrito durante o tratamento, o Itraconazol esteve presente
em 34 (59,65%) casos e o Sulfametoxazol + Trimetropima em 22 (38,60%). Somente 1
(1,75%) paciente fez uso combinado de ambas as drogas (Itraconazol e Sulfametoxazol +
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Trimetropima). No entanto, é necessário ressaltar que em 23 (40,35%) casos houve troca dos
medicamentos ao longo do tratamento, principalmente de Itraconazol por Sulfametoxazol +
Trimetropima. Essa alternância farmacológica ocorreu majoritariamente devido à falta do
Itraconazol na unidade de saúde. Ademais, quando a droga se tornava disponível, ela era
comumente prescrita novamente, cessando-se o uso de Sulfametoxazol + Trimetropima. Um
prontuário não informava o medicamento prescrito ao paciente e por isso não foi considerado
no cálculo. Em relação ao tempo médio de tratamento, este foi de 40,8±62,3 meses. Em um
estudo da Fundação Oswaldo Cruz, derivados sulfamídicos (sulfametoxazol-trimetropina)
foram utilizados no tratamento de 14 (53,9%) pacientes, enquanto 12 (46,1%) usaram
derivados imidazólicos (fluconazol em 11 doentes e cetoconazol em um caso). Não se utilizou
Anfotericina B em nenhum caso (PALLHETA-NETO et al., 2003). Dessa forma, observa-se
uma divergência quanto ao tratamento, pois em Cacoal a Sulfametoxazol + Trimetropima foi
a segunda prescrição mais usada e não foi usado derivados imidazólicos e sim o Itraconazol
(triazólico).
A análise do desfecho abandono foi possível somente em 42 casos, pois os demais 16
prontuários não tinham informações sobre. Dezesseis (38,10%) pacientes abandonaram o
tratamento, uma porcentagem baixa quando comparada a levantamentos realizados em outros
estados da federação, nos quais os autores reportaram abandono de 69,9% no Mato Grosso do
Sul (PANIAGO et al., 2003); 54% em um hospital do interior paulista (MACIEL, 2007);
74,3% em um hospital de Mato Grosso (NERY, 2015). Inúmeros são os fatores que podem
corroborar para o abandono do tratamento ou para seu seguimento inadequado, dentre eles a
indisponibilidade, dificuldade de acesso e as condições do paciente – baixa escolaridade,
baixa renda e desemprego. (MACIEL, 2007). No presente estudo essa afirmação se confirma,
uma vez que os relatos de: falta de medicação na unidade de despacho e o acesso precário
devido distância ou meio de transporte, foram os mais ouvidos pelos autores ao entrarem em
contato com os pacientes; além disso, foi possível observar que aqueles com baixa
escolaridade ou que não possuem emprego na área urbana tem maiores dificuldades de
compreender a doença e consequentemente seu tratamento necessitando, em muitos casos, de
um terceiro.
Dezessete (47,22%) pacientes retornaram à unidade de saúde após o tratamento,
enquanto 18 (50%) não o fizeram. Um (2,78%) paciente ainda estava em acompanhamento
ambulatorial durante o intervalo de tempo deste estudo; já os dados encontrados na literatura
apontam um percentual de 16,2% segundo Maciel (2007). Dentre os pacientes que não
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retornaram, o principal registro nos prontuários foi a não procura da unidade de saúde após
conclusão do tratamento ou o simples abandono. Já no contato direto com o paciente, o
principal apontamento foi a não solicitação de retorno por parte do profissional médico.
A respeito dos hábitos de vida dos pacientes, foi possível ponderar a variável
tabagismo somente em 35 casos e o etilismo em 28. O uso de tabaco durante o tratamento da
paracoccidioidomicose esteve presente em 20 (57,14%) casos e 6 (17,14%) eram extabagistas. Já a ingesta de etanol ao decorrer do tratamento foi realizada por 12 (42,86%)
indivíduos e 4 (14,29%) se declararam ex-etilistas. O tabagismo está fortemente associado à
forma crônica da paracoccidioidomicose, é observado em mais de 90% dos pacientes e o risco
para a micose é 14 vezes maior em fumantes do que em não fumantes (MARTINEZ, 2015).
Sendo assim, percebe-se que em Cacoal há menos pacientes fumantes, apesar do número
ainda sim ser preocupante. Em um estudo na Universidade Estadual de Maringá mostrou que
dentre todos os doentes observou-se que 80% (no =36) assumiram consumir bebida alcoólica
(GOMES et al., 2008), desse modo observa-se que em Cacoal também há proporcionalmente
menor número de etilistas.
No presente estudo, a presença de gravidez no decorrer do uso dos medicamentos
ocorreu em 1 (12,50%) caso dentre 8 passíveis de análise da variável (sexo feminino). A
paracoccidioidomicose tende a afetar mulheres antes da menarca ou após a menopausa,
quando os níveis estrogênicos reduzem e é incomum na idade reprodutiva, especialmente em
gestantes (PEREIRA et al., 2012). No entanto, gestantes podem adquirir tal micose, seja
como reativação de doença prévia, seja como manifestação inicial (SHIKANAI-YASUDA et
al., 2017). Dados acerca da epidemiologia dessa associação são parcos, havendo em sua
maioria relatos de casos e, ainda assim, em pequena quantidade.
Quanto à ocorrência de infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)
nessa população, um estudo realizado comparando 64 pacientes com PCM e 31 pacientes com
PCM e infecção pelo HIV, os pesquisadores encontraram no primeiro grupo um
acometimento do sexo masculino em 70,3%, e média de idade de 35,1 anos; já no grupo com
coinfecção 74,1% eram homens e a idade média foi de 36,7 anos; além disso, a presença do
HIV torna alguns sintomas mais evidentes no paciente com paracoccidioidomicose
(ALMEIDA et al, 2017). A atual pesquisa revelou a ausência de infecção pelo HIV em 26
(44,83%) casos; no entanto os 32 (55,17%) casos restantes tiveram tal dado ignorado em
prontuário, o que impossibilita a análise dessa variável quanto à epidemiologia, modificações
de sintomas e demais esferas comparativas.
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Quanto à infecção pelo Mycobacterium tuberculosis encontramos que 9 (15,52%)
dos pacientes tinham diagnóstico concomitante de paracoccidioidomicose e tuberculose, no
entanto 18 (31,03%) prontuários não possuíam informações sobre essa doença podendo sub
ou superestimar os dados encontrados. Em estudo um envolvendo 159 pacientes com
PCM, 24 pacientes (15,09%) apresentaram associação com tuberculose (VALLE et al., 1992),
outro, com 227 casos avaliados revelou um tratamento prévio para tuberculose em 36 (15,8%)
(QUAGLIATO et al., 2007). Foi observada coexistência de PCM e tuberculose em 23 (5,5%)
pacientes (PANIAGO et al, 2003), valor que varia até 19% (QUAGLIATO et al., 2007)
demonstrando concordância com os dados encontrados em nosso estudo.
A média dos exames laboratoriais encontrados neste estudo estão contidos na tabela 1.
Tabela 1. Média dos exames laboratoriais
Exames

Resultados

Hemoglobina

13,0 ± 3,0 g/dL

Leucócitos totais

10190 ± 10016/mm³

Plaquetas

245668 ± 121538 mil./mm³

Transaminase glutâmico-oxalacética (TGO)

26,1 ± 8,8 U/L

Transaminase glutâmico pirúvica (TGP)

23,0 ± 8,7 U/L

Fosfatase alcalina

102 ± 46,9 U/L

Creatinina

0,88 ± 0,25 mg/dL

Ureia

26.8 ± 6,9 mg/dL

Fonte: SINAN

CONCLUSÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Cacoal-RO não possuía dados de
paracoccidioidomicose (PCM) no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) entre os anos de 2004 e 2006, culminando na exclusão de tais anos da pesquisa. Dos
69 casos notificados entre os anos de 2007 e 2016, foram tabulados dados de 58 pacientes.
Não foi possível a realização da tabulação de 8 casos por não encontrar tais prontuários, por
perda no local e não correspondência do local de guarda dos mesmos, e 3 por pertencerem a
grupos indígenas, correspondendo a critério de exclusão dessa pesquisa.
Nos anos de 2007 a 2011, o número de casos notificados permaneceu relativamente
estável, variando entre 5 e 8 ao ano, sem uma sequência linear; no entanto, a partir do ano de
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2012 até 2016, o número de casos notificados de paracoccidioidomicose por ano apresentou
valores decrescentes em um panorama geral, ao contrário do que era esperado, sendo 10
(2012), 9 (2013), 6 (2014), 7 (2015) e 4 (2016). No entanto, esse padrão de queda pode estar
enviesado por insuficiente notificação dos casos de paracoccidioidomicose, visto que se trata
de doença sem obrigatoriedade para tal e, sendo assim, muitos casos podem permanecer
negligenciados quanto a seu registro e notificação ao sistema de informações de saúde. Foram
encontrados prontuários referentes ao período pesquisado que, no entanto, não constavam na
lista de notificações disponibilizada pela Secretaria Municipal de Saúde, revelando falha
importante na notificação da referida doença. Esses prontuários não foram inseridos na
pesquisa, visto que os critérios de inclusão baseavam-se na abordagem dos casos notificados.
Notou-se acompanhamento irregular dos casos atendidos, sendo que a maioria dos
prontuários revelou pacientes faltosos, inadequação do seguimento do tratamento, trocas
frequentes de medicações ou mesmo indisponibilidade das mesmas e ausência de conclusões
dos casos, bem como inexistências de registros de retorno pós-tratamento na maioria. O
prontuário dos pacientes portadores dessa micose se apresenta, muitas vezes, sem as
informações relevantes à doença acompanhada, o que dificultou a coleta de dados.
Uma característica interessante encontrada pela presente pesquisa se refere à
ocorrência ligeiramente aumentada de casos em mulheres com relação às demais regiões
endêmicas, o que parece seguir uma tendência da doença observada na região Norte, porém a
pequena quantidade de casos estudados não permite concluir de forma indubitável tal
afirmação.
Conclui-se com a importância da realização de mais estudos para identificação de
perfil demográfico, clínico e epidemiológico da PCM no estado e Rondônia, região Norte e
Brasil como um todo. Ademais, ressalta-se a importância do estímulo às notificações e
rastreamento e manejo efetivos da doença para alcançar controle satisfatório. A
indisponibilidade das medicações deve ser evitada com esforços governamentais, visto se
tratar de doença debilitante e incapacitante que acomete grandemente a população com baixa
renda e escolaridade, perpetuando empecilhos na adesão ao tratamento correto, o que agrava
as complicações residuais da doença.
Outro ponto de melhora a ser atingido diz respeito ao fornecimento de melhores
orientações aos pacientes, que frequentemente fizeram uso de bebida alcoólica ou mantiveram
hábitos tabágicos durante o tratamento da doença, talvez por falta de aconselhamento
adequado e este também é fator influenciador de desfecho da doença/tratamento.
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EVALUATION AND FACTORS ASSOCIATED TO THE CLINICAL
OUTCOME OF PARACOCCIDIOIDOMYCOSIS IN THE CITY OF
CACOAL – RONDÔNIA
ABSTRACT
Paracoccidioidomycosis, caused predominantly by Paracoccidioidis brasiliensis, has a high
prevalence in Latin America and significant morbidity. It affects more men between 30 and 50 years
old and has a chronic evolution with predominance of pulmonary involvement. The objective was to
evaluate the clinical-epidemiological profile of cases of paracoccidioidomycosis reported in CacoalRO between 2007 and 2016. A cross-sectional analysis was performed on 58 of the 69 reported cases.
The sample consisted of 48 (82.76%) men and 10 (17.24%) women with a ratio of 4.8: 1. The mean
male age of diagnosis was 50 years old; female, 46 years, with no statistically significant difference.
Twenty-four (41.38%) were farmers, 4 (5.17%) carpenters and 3 (5.17%) workers with general
services. There were 40 (68.97%) cases in the chronic form and 14 (24.13%) in the residual form. Of
these, 13 (22.41%) had pulmonary nodules and/or exertional dyspnea. The lungs were affected in 28
(48.28%) cases, mucosa in 8 (13.79%). Compared to other studies, Cacoal-RO appears to have a
greater female involvement, although there is a similar reasoning. The findings associated to the
profession converge with the literature and data referring to the most prevalent form and organs most
affected too. The small number of cases doesn’t allow us to undoubtedly conclude Cacoal-RO follows
the tendency of the northern region to have an increase in female cases. The need for effective
notification, screening and management of paracoccidioidomycosis to achieve satisfactory control is
emphasized. Furthermore, more studies are needed to make the local epidemiology of the disease more
consistent.
Keywords: Paracoccidioidomycosis. Clinical outcome. Epidemiology.
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DESCRIÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM
AIDS NA CIDADE DE CACOAL
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RESUMO
A irregularidade em relação ao tratamento, o medo do estigma levantado pela sociedade e a
dificuldade ao acesso causam implicações diretas no seguimento do tratamento e contribuem para uma
desagradável evolução do quadro clínico do paciente portador de HIV. Dessa forma percebe-se que os
resultados são inferiores aos que poderiam ser atingidos com o tratamento adequado aliado a
subnotificação ou ausência de informações importantes no âmbito da epidemiologia causa implicações
diretas nas tomadas de decisão dos Poderes Públicos. Com isso gerando resultados não condizentes
com a realidade dos pacientes, principalmente na esfera local. Assim, o objetivo foi de descrever o
perfil epidemiológico das PVHA na cidade de Cacoal-RO acompanhados no Serviço de Referência no
ano de 2017. Trata-se de um estudo descritivo, transversal e retrospectivo utilizando dados do Sistema
de Informação de Agravos de Notificação, disponível na Secretaria Municipal de Saúde de CacoalRO. Os resultados mostram que na variável sexo, 63,5% são do sexo masculino, enquanto a média de
idade não houve diferença entre esses sendo p=0,56. A raça com maior predominância foi a parda com
62,2%. A escolaridade com maior predomínio foi ensino fundamental incompleto (5ª à 8ª série) com
25,7%. Observou 4,1 % de óbitos por HIV e a ocorrência de uma transmissão vertical como modo de
transmissão. Portanto concluímos que devemos investir no conhecimento e tratamento, para melhorar
a evolução da doença e erradicação da transmissão vertical.
Palavras-chave: Aids. Epidemiologia. Evolução.
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INTRODUÇÃO

Em 1980 registra-se o primeiro caso de aids no Brasil, em São Paulo (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2018). A partir desse momento o país passava a ter um novo grupo de pessoas,
que eram aquelas que viviam com HIV. Assim, a partir daí algumas mudanças começaram a
serem introduzidas, e em 1989, profissionais da saúde e membros da sociedade civil criaram,
com o apoio do Departamento de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais, a Declaração dos Direitos
Fundamentais da Pessoa Portadora do Vírus da Aids.
Mesmo firmando vários compromissos e tendo determinadas conquistas que ofertam
proteções aos direitos das pessoas vivendo com HIV (PVHIV), o vírus vem se tornando uma
epidemia nas últimas décadas. Há diversos desafios sendo enfrentado pelo programa
brasileiro e o maior deles continua sendo a disparidade da pobreza e da discriminação
(GRECO, 2016, p. 1553). A descoberta do diagnóstico positivo manifesta-se por sentimento
de tristeza e medo, além da sensação de progressiva finitude. Surge o receio de revelar sua
nova condição a família, rede de relações e dos julgamentos aos quais se será submetido.
Toda diversidade de sentimentos vem somada ao próprio preconceito, produto de uma
doença ainda ligada a estigmas e estereótipos (MALISKA, 2009). Dessa forma, as pessoas
soropositivas apresentam, como estratégias de sobrevivência social, o ocultamento da doença.
Assim, podem continuar a vida como pessoas normais, sem serem acusadas e discriminadas,
seja no âmbito familiar, social ou no trabalho. Nesse último, a omissão do HIV é uma forma
de manter o emprego, uma vez que, tendo o seu segredo revelado os indivíduos correm o risco
de sofrer preconceitos (GOMES,2011, p.485).
Dessa forma, o enfrentamento da doença e a incorporação da mesma ao processo de
viver são questões que normalmente geram ansiedade e sofrimento. Com isso, a aids tem sido
muito mais expressiva do ponto de vista psíquico, social, cultural, político e econômico do
que propriamente biológico, pois o impacto inicial é o reconhecimento de si como sendo mais
um ator deste drama social. (MALISKA, 2009).
Portanto, percebe-se que os resultados são inferiores aos que poderiam ser atingidos
com o tratamento adequado. Isso aliado a subnotificação ou ausência de informações
importantes no âmbito da epidemiologia causam implicações diretas nas tomadas de decisões
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dos Poderes Públicos, gerando resultados não condizentes com a realidade dos pacientes,
principalmente na esfera local.
A motivação desse problema de pesquisa foi para revelar as dificuldades enfrentadas
pelas pessoas vivendo com HIV (PVHIV) em Cacoal-RO e municípios vizinhos, visto que o
enfrentamento da doença de forma inadequada reflete em uma evolução clínica indesejada.
Assim, o fato da doença ter tratamento, mas a falha no acompanhamento, incentivo, apoio
psicológico e acesso geram desfechos que podem se tornar dramáticos, como o óbito. Esse
reconhecimento ajuda no fornecimento de campanhas para conscientização sobre a doença,
direcionadas principalmente aos perfis definidos com as informações coletadas. Assim a
identificação permite uma conduta adequada com pacientes residentes de Cacoal-RO e
localidades vizinhas.
Desse modo teve como objetivo descrever o perfil epidemiológico das PVHA na cidade
de Cacoal, Estado de Rondônia, Brasil, acompanhados no serviço de referência no ano de
2017. Isso se tornou realizável a partir da análise das fichas de notificação compulsória
comparando os perfis epidemiológicos de evolução da doença das PVHA de acordo com suas
variáveis sociais, demográficas e clínicas. Assim, foi possível identificar inequidades em
relação aos resultados do tratamento das PVHA em relação às suas variáveis sociais,
demográficas e clínicas.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, transversal e retrospectivo utilizando dados do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), disponível na Secretaria
Municipal de Saúde de Cacoal-RO. A amostra foi composta por 74 pacientes que estavam em
tratamento no município no ano de 2017, residentes ou não.
Para o estudo, foram utilizadas as variáveis sexo, idade, escolaridade, município de
residência, unidade de atendimento e modo de transmissão de acordo com o gênero. Para a
análise estatística foram utilizadas medidas descritivas.
Este estudo foi realizado obedecendo às recomendações das resoluções do Conselho
Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde e por se tratar de um estudo com dados
secundários não se faz necessário a aprovação por Comitê de Ética.
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RESULTADOS

Através da análise da tabela 1, observou-se que o sexo masculino teve uma
porcentagem de 63,5% das 74 notificações apresentadas. Dessa forma superou 1,74 vezes a
porcentagem feminina que foi de 36,5%, assim no ano de 2017 os 47 casos em homens
tiveram uma significativa diferença em relação as mulheres. Ainda na análise da variável
sexo, em relação média de idade por sexo, não houve diferença entre eles sendo um p=0,56.

Tabela 1 – Sexo do pacientes
Sexo

Frequência

Porcentagem

Feminino

27

36,5%

Masculino

47

63,5%

Total

74

100,00%

Fonte: Próprios autores.

Dos 74 casos de aids, 83,8% foi realizada a notificação pelo ambulatório especializado de
Cacoal, 2,7% foi notificado no município de Ji-Paraná sendo a SAE órgão notificador. O
restante totalizando 13,5 % foram notificados em Cacoal em Centro de Detenção, Hospital
Regional de Cacoal (HRC), Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal (HEURO) e UBS
Nova Esperança registrado na tabela 2.

Tabela 2. Unidade de atendimento
Unidade de atendimento
Ambulatório especializado Cacoal
Centro de Detenção
Hospital Regional
HEURO
Sae - Ji-Paraná
UBS - Nova Esperança
Total

Frequência
62
1
3
5
2
1
74

Porcentagem
83,8%
1,4%
4,1%
6,8%
2,7%
1,4%
100,00%

Fonte: Próprios autores.
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Ademais observou-se que 32,4 % dos pacientes não residem em Cacoal subdividindo-se aos
municípios ao redor como Espigão (5,4%), Ji-Paraná (5,4%), Ouro Preto Do Oeste (1,4%),
Pimenta Bueno (6,8%) entre outros, mas também em localidades distantes como São Paulo
(1,4%) e Porto Velho (2,7%) (tabela 3).

Tabela 3– Município de residência
ID Município Residência

Frequência

Porcentagem

A. Floresta

1

1,4%

Cacoal

50

67,6%

Espigão

4

5,4%

Ignorado

1

1,4%

Ji-Paraná

4

5,4%

M. Andreazza

1

1,4%

N. Brasilândia

1

1,4%

Ouro Preto

1

1,4%

P. Bueno

5

6,8%

Porto Velho

2

2,7%

Rolim de Moura

1

1,4%

S. Francisco

1

1,4%

São Paulo

1

1,4%

Urupá

1

1,4%

Total

74

100,00%

Fonte: Próprios autores.

Quanto à escolaridade dos pacientes, os Analfabetos representam 1,4%, enquanto pacientes
que finalizaram o Ensino médio, incluindo também os que estão em ensino superior
incompleto e completo estabelecem uma porcentagem de 42,0%. De maneira individual, o
predomínio ocorreu entre os que possuem da 5ª à 8ª série incompleta do Ensino Fundamental
(EF), correspondendo a 25,7%, seguido do Ensino médio completo com 23,0%. Os indivíduos
com Ensino fundamental completo, Educação superior incompleta e Educação superior
completa apresentaram as mesmas porcentagens, sendo essas 9,5%. A parte ignorada é
retratada com 4,1% da amostragem, descritos na Tabela 4.
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Tabela 4 – Escolaridade
Grau de escolaridade

Frequência

Porcentagem

Analfabeto

1

1,4%

1ª a 4ª série incompleta do EF

5

6,8%

4ª série completa do EF

3

4,1%

5ª a 8ª série incompleta EF

19

25,7%

Ensino fundamental completo

7

9,5%

Ensino médio incompleto

5

6,8%

Ensino médio completo

17

23,0%

Educação superior incompleta

7

9,5%

Educação superior completa

7

9,5%

Ignorado

3

4,1%

Total

74

100,00%

.

Fonte: Próprios autores

Constatou-se que a relação de homens que fazem sexo com homens é de 46,8% e a de
homens que fazem sexo com mulheres é de 48,9%, demonstrando uma diferença mínima
dessa categoria. Já de acordo com as mulheres 88,9% fazem sexo com homens e nenhum caso
de mulheres que fazem sexo apenas com mulheres. Ambos os sexos tiveram 2 casos de
pacientes que tem relação bisexual enquanto as relações heterosexuais totalizam 63,5 % das
formas de transmissão. Além disso, em relação ao modo transmissão vertical representou
apenas 1 caso demonstrando que 98.7% é através da forma sexual. (tabela 5)

Tabela 5- Formas de transmissão de acordo com gênero.
Forma de transmissão

Homens

Mulheres

Relações sexuais com homens

22(46,8%)

24(88,9%)

Relações sexuais com mulheres

23(48,9%)

0(0%)

2(4,3%)

2(7,4%)

0(0%)

1(3,7%)

47(100%)

27(100%)

Relações sexuais com homens e mulheres
Transmissão vertical
Total
Fonte: Próprios autores.
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DISCUSSÃO
Através do estudo verificou que o sexo masculino teve uma porcentagem de 63,5%
das 74 notificações apresentadas do ano de 2018 em Cacoal-RO, superando 1,74 vezes a
porcentagem feminina, isso reflete uma epidemiologia geral da região norte e nordeste do
Brasil. Ademais essas regiões demonstraram em 2015 segundo o boletim epidemiológico
HIV/Aids uma razão por sexo de 21 casos em homens para cada 10 casos em mulheres. Além
disso, ainda analisado pelo boletim epidemiológico no período de 2003 a 2008, a razão de
sexos no Brasil , manteve-se em 15 casos em homens para cada 10 casos em mulheres; no
entanto, a partir de 2009, constatou-se uma redução gradual dos casos de aids em mulheres e
um aumento nos casos em homens, refletindo uma razão de 21 casos de aids em homens para
cada 10 casos em mulheres em 2015. As taxas de detecção de aids em homens nos últimos
dez anos têm apresentado tendência de crescimento (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO
HIV/AIDS, 2009).
Pode-se evidenciar que 32,4% dos 74 pacientes notificados não residem em Cacoal.
Além disso, 83,8% das notificações foi realizada pelo ambulatório especializado de Cacoal
refletindo a impacto e importância de um centro especializado para o acompanhamento dos
casos, notificações e tratamento dos pacientes com HIV/Aids. Além disso, pode cogitar
também a respeito de que esses pacientes moradores de outras cidades não tiveram acesso
adequado aos serviços de saúde em sua localidade.
Desigualdades no acesso à atenção em saúde relacionam-se a fatores sócioculturais, como classe ou estrato social, gênero e cor que interferem na
organização dos sistemas e serviço de saúde, e na forma como são travadas
relações entre usuários e trabalhadores nas unidades de saúde . Em nível
institucional, o acesso a um serviço e saúde é influenciado por fatores
relacionados às diferenças existentes entre os usuários e o julgamento sobre
eles. (OLIVEIRA,2019, P. 265).

Através das análises dos dados de escolaridade foi possível perceber que as pessoas
com menor grau de escolaridade como os analfabetos, as que possuem 1ª a 4ª série incompleta
do ensino fundamental e 4ª série completa do ensino fundamental apresentaram uma menor
porcentagem de infecção pelo vírus do que aquelas que possuem um grau maior de
escolaridade. Assim, presumindo que a escolaridade fosse indicador indireto da situação
socioeconômica, esperava-se que níveis mais baixos de escolaridade estivessem associados a
piores escores nas medidas de qualidade de vida, em especial a dimensão do ambiente
(CUNNINGHAM; COLS, 1995, p.740).
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Com relação ao provável modo de transmissão, dos 74 casos analisados apenas um foi
por transmissão vertical. O acesso universal ao tratamento e a prevenção da infecção pelo
HIV e das demais infecções sexualmente transmissíveis possibilitou transformar o cenário da
epidemia no país. A queda nas taxas de transmissão vertical do HIV, a redução da
morbimortalidade da infecção e o aumento da expectativa e qualidade de vida das pessoas que
vivem com HIV e aids são uma realidade, caracterizando o atual perfil crônico da doença
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013, p.47 ). Porém, percebe-se que mesmo diminuído, ainda
existe a transmissão vertical. Dessa maneira, se deve a não disponibilidade de recursos
humanos e de kits para testes rápidos, as condições inadequadas de realização do teste, a falta
de aconselhamento e testagem de parturientes na maternidade (SANTOS et al., 2010, p.257).
Isso associado, a heterossexualização e feminização da epidemia têm numerosas
consequências, dentre elas, o aumento do número de crianças infectadas pelo HIV tendo a
transmissão vertical como principal via de infecção (SILVA et al., 2010).
Observa-se que a relações heterossexuais demonstraram predominância de 63,5 % no
grupo notificado, isso pode ser reflexo da falta de planejamento da relação sexual, assimetrias
de poder, impossibilidade de diálogo ou situações de violência podem impedir a escolha
compartilhada de práticas preventivas efetivas e aceitáveis por ambos parceiros. ( VILLELAI;
BARBOSA, 2015,p.131).

CONCLUSÃO

Através desse estudo foi possível traçar uma porção do perfil epidemiológico dos
pacientes com HIV/Aids no município e região de Cacoal. Conclui-se que os homens tiveram
mais notificações de infecções com HIV do que as mulheres, refletindo uma tendência
nacional de crescimento dessa doença em relação ao gênero masculino.
Além disso, observou-se que os centros especializados de Cacoal tiveram a maioria
das notificações, demonstrando a necessidade e importância desse tipo de serviço na rede
pública. Ademais um número reduzido de notificações em outros serviços da rede pública
demonstrou uma centralização das notificações realizadas. Com isso ocorre uma limitação do
acesso das pessoas e diminui o número de notificações, já se o sistema fosse descentralizado,
abrangeria com grande eficiência uma área maior e proporcionaria melhor acesso a população
como uma primeira porta de entrada.
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Em relação a escolaridade constatou-se que a baixa escolaridade não é um indicador
de risco para a infecção pelo vírus da imunodeficiência. Uma vez que as pessoas que possuem
um elevado grau de escolaridade tiveram uma maior taxa de notificação no município,
demostrando que ter o conhecimento não é sinônimo de ter a conscientização. Esta sim deve
ser ampliada à toda população independente de classe social, fazendo a rede pública focar em
campanhas de prevenção do contágio pelo HIV, que envolva principalmente a orientação para
população sobre práticas de sexo seguro.
Portanto conclui-se que é de extrema importância a realização de estudos
epidemiológicos descritivos, para possível detecção de falhas no âmbito da sociedade em
relação a doença. Dessa forma podendo encontrar e solucionar esses erros para poder
desempenhar a abordagem precisa dos grupos mais acometidos. Destarte melhorando
consequentemente a prevenção, detecção, o tratamento e segmento a respeito do HIV. Dado
que mesmo após tantos anos de sua descoberta ainda continua sendo uma doença rodeada de
discriminação e marginalizada pela sociedade.

DESCRIPTION OF THE EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF
PATIENTS WITH AIDS IN CACOAL CITY

ABSTRACT
Irregularity in treatment, fear of stigma raised by society, and difficulty in access have direct
implications for treatment follow-up and contribute to an unpleasant evolution of the clinical picture of
the HIV patient. It is perceived that the results are inferior to those that could be reached with the
appropriate treatment allied to the underreporting or absence of important information in the scope of
epidemiology causes direct implications in the decision-making of the Public Powers. With this
generating results that are not compatible with the patients' reality, especially in the local sphere. Thus,
the objective was to describe the epidemiological profile of PLHA in the city of Cacoal-RO, which
was monitored in the Reference Service in the year 2017. This is a descriptive, cross-sectional and
retrospective study using data from the Information System for Notifiable Diseases, available at the
Municipal Health Department of Cacoal-RO. The results show that in the gender variable, 63.5% are
males, while the mean age did not differ between them being p = 0.56. The breed with the highest
prevalence was brown with 62.2%. The schooling with the highest prevalence was incomplete
elementary school (5th to 8th grade) with 25.7%. It observed 4.1% of HIV deaths and the occurrence
of a vertical transmission as a mode of transmission. Therefore we conclude that we must invest in
knowledge and treatment, to improve the evolution of the disease and eradication of vertical
transmission.

Keyword: Aids. Epidemiology. Evolution.
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INFLUÊNCIA DE FATORES AMBIENTAIS NA INCIDÊNCIA DE
LEPTOSPIROSE NO ESTADO DE RONDÔNIA, BRASIL, NOS ANOS
DE 2013 A 2017
NEVES, Humberto Brilhante das1
GOMES, Luciano Teixeira2

RESUMO

A incidência de leptospirose é diretamente ligada a fatores socioambientais. A precariedade de
condições socioeconômicas torna a população sujeita a condições ambientais adversas, sujeitando à
moradia e trabalho em locais insalubres, como margens de rios e locais sem saneamento básico
adequados. O objetivo do estudo foi avaliar o perfil epidemiológico da leptospirose em Rondônia
entre 2013 e 2017, bem como avaliar os impactos da precipitação, excedente hídrico, níveis fluviais
mínimo, médio e máximo do Rio Madeira na quantidade de casos mensais de leptospirose em zona
urbana do município de Porto Velho. Os dados foram coletados do SINAN e INMET. Utilizou-se
regressão linear múltipla, considerando significativos valores de p<0,05. Foram registrados 479 casos
em todo o período. Os anos de maior e menor incidência foram respectivamente 2014 e 2017,
correspondendo a 105,8 e 13,8 casos por milhão/habitantes. A letalidade foi inversamente
proporcional a incidência sendo que em 2014 e 2017 foram respectivamente 2,16% e 8%. Homens
representaram 65,15% dos casos e 92,85% dos óbitos. O local provável de infecção foi em 47,01%
dos casos em ambiente urbano e 39,38% rural. O ambiente foi identificado como domiciliar em
53,44% e de trabalho em 25,45%. Os fatores ambientais excedente hídrico, nível máximo e mínimo
apresentaram relação estatisticamente significativa com a quantidade de casos de leptospirose. Não
existiu relação estatística entre a pluviosidade/nível médio do Rio Madeira e os casos da doença. Os
eventos extremos de transbordamento do Rio Madeira, como os ocorridos em 2014, tiveram grande
impacto no aumento da incidência da leptospirose.

Palavras-chave: Leptospirose. Meio ambiente. Pluviosidade. Nível máximo de água.
Ecossistema amazônico.
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INTRODUÇÃO
A leptospirose é uma zoonose febril de início agudo potencialmente grave causada por
espiroquetas do gênero Leptospira, que contém cerca de 200 sorovares, sendo a espécie
Leptospira interrogans a mais importante do ponto de vista de saúde humana. Segundo o
Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde (2016) as sorovares
Icterohaemorrhagiae e Copenhageni são relacionadas aos casos mais graves da doença.
O homem é um hospedeiro acidental, adquirindo a enfermidade pelo contato de feridas
e mucosas com água, lama, solo ou alimentos contaminados com a urina de animais
infectados, especialmente roedores das espécies Rattus norvegicus, Rattus rattus e Mus
musculus, no entanto BROOKS et al (2014) afirma que animais como porcos, cães e gado
também podem ser potenciais fontes de leptospiras infectantes.
Segundo GRACIE et al (2014) os determinantes da doença se correlacionam ao meio
ambiente e aos fatores socioeconômicos. O regime de precipitação pluviométrica intenso,
inundações sazonais, condições de saneamento precárias, população com baixo nível
educacional e urbanização acelerada em áreas sujeitas a inundação representam um conjunto
de fatores de risco para a contaminação por leptospira.
A doença pode ter diversas formas de evolução desde um quadro benigno a quadros
sistêmicos graves, como na síndrome de Weil, caracterizada por icterícia, insuficiência renal e
hemorragia. A maioria dos casos de leptospirose humana são infecções brandas e
diagnosticadas erroneamente como “síndrome viral” ou meningite asséptica, outros são
clinicamente não identificáveis sendo diagnosticada apenas por testes sorológicos. Tal fato
torna a subnotificação da doença uma realidade, com consequentes riscos que a demora na
suspeição representa nos casos de evolução desfavorável.
As manifestações clínicas podem ser divididas em fase precoce, fase tardia e
convalescença. A fase precoce segundo o manual de LEPTOSPIROSE – DIAGNOSTICO E
MANEJO CLINICO do Ministério da Saúde se manifesta com início súbito de febre, cefaleia,
mialgia, anorexia, náuseas e vômitos. Podem ocorrer diarreia, artralgia, hiperemia ou
hemorragia conjuntival, fotofobia, dor ocular e tosse. Exantema ocorre em 10-20% dos
pacientes e apresenta componentes de eritema macular, papular, urticariforme ou purpúrico,
distribuídos no tronco ou região pré-tibial. Hepatomegalia, esplenomegalia e linfadenopatia
podem ocorrer, mas são achados menos comuns (<20%). Essa fase tende a ser autolimitada e
regride em três a sete dias sem deixar sequelas. É frequentemente diagnosticada como
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“síndrome gripal”, “virose” ou outras doenças que ocorrem na mesma época, como dengue ou
influenza. Na fase precoce comemorativos como sufusão e intensa mialgia lombar e nas
panturrilhas podem ser úteis para a suspeição de leptospirose, no entanto nenhum sinal é
patognomônico da doença. A fase tardia ocorre em cerca de 15% dos casos, com
manifestações graves e iniciam cerca de uma semana após os primeiros sintomas, podendo
acontecer mais precocemente. A icterícia rubínica geralmente aparece do 3º ao 7º dia, sendo
útil no diagnóstico e marcador de pior prognóstico, já que possui particular associação com a
síndrome de Weil. No entanto pacientes anictéricos não estão isentos de risco para
comprometimento renal e hemorragia pulmonar, caso em que a letalidade pode chegar a 50%.
A hemoptise franca indica extrema gravidade e pode ocorrer de forma súbita, levando à
insuficiência respiratória (síndrome da hemorragia pulmonar aguda e síndrome da angústia
respiratória aguda – SARA) e a óbito. Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica do
Ministério da Saúde (2016), na maioria dos pacientes, porém, a hemorragia pulmonar maciça
não é identificada até que uma radiografa de tórax seja realizada ou que o paciente seja
submetido à intubação orotraqueal. Assim, deve-se manter uma suspeição para a forma
pulmonar grave da leptospirose em pacientes que apresentem febre e sinais de insuficiência
respiratória, independentemente da presença de hemoptise. Além disso, a leptospirose pode
causar SARA na ausência de sangramento pulmonar. Na fase tardia a insuficiência renal
ocorre entre 16 a 40% dos pacientes, tendo como característica ser do tipo não oligúrica e
hipocalêmica.
No mundo, Torgerson (2015), estima que são perdidos anualmente cerca de 2,9
milhões de dias anualmente (IC 1,25 – 4,54 milhões) em decorrência dessa moléstia. Para
COSTA (2015), anualmente são estimados cerca de 1,03 (IC 0,43 – 1,75) milhões de casos de
leptospirose no mundo, com mortalidade estimada em 58.900 (IC 23.800 – 95.900) óbitos,
tais números se aproximam ou ultrapassam os casos de morte decorrente de febre
hemorrágica encontrados pelo Global Burden of Disease Study, 2010, (apud COSTA, 2015).
Em 2017, no Brasil, foram notificados 2547 casos da doença que resultaram em 222
morte pelo agravo notificado. A incidência neste ano foi de 12.2 casos/1.000.000 habitantes,
como mortalidade de 1,07 caso/1.000.000 de habitantes. Neste mesmo ano em Rondônia
foram notificados 25 casos, tendo incidência anual de 13,8 casos por 1.000.000 habitantes
(SINAN, 2018).
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Segundo o Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (2016), o diagnóstico da fase
precoce poderá ser feito observação das espiroquetas por meio de exame direto ou detecção
do DNA do organismo pela técnica reação em cadeia da polimerase. A cultura poderá ser
realizada, mas são necessárias algumas semanas para que o resultado esteja disponível,
garantindo um diagnóstico retrospectivo. Devido a maior facilidade os métodos imunológicos
ELISA-IgM e Microaglutinação são preferíveis em relação aos anteriormente citados.
A doença tem grande importância social por apresentar elevada incidência em
determinadas áreas e letalidade que pode chegar a 40% nos casos mais graves, sendo
relacionada a inundações que propiciam a ocorrência de surtos (Guia de Vigilância em Saúde,
2016). Dados do SIPAM (2015) indicam que o estado de Rondônia está localizado na
Amazônia ocidental e possui clima tropical quente e úmido do tipo AW de Koppen, com
estação chuvosa concentrada de novembro a março causando inundações frequentes no
estado, constituindo uma vulnerabilidade para a ocorrência de surtos da doença. Desse modo
é fundamental descrever as características epidemiológicas bem como os impactos da
precipitação pluviométrica, nível fluvial e excedente pluvial hídrico na dinâmica ambiental na
ocorrência dos casos da doença.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, retrospectivo com abordagem
quantitativa analítica, no qual foram utilizados dados secundários do SINAN referente ao
estado de Rondônia durante o período de 2013 a 2017. Como critério de inclusão foi
considerado todo caso confirmado ocorrido nos limites do estado de Rondônia no período
anteriormente mencionado.
Séries históricas de precipitação pluviométrica foram obtidas por meio de consulta
digital ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As séries históricas das cotas
fluviométricas obtidas por meio de consulta digital à Agencia Nacional de Aguas (ANA). Os
dados demográficos obtidos através do DATASUS.
Os dados fluviométricos, precipitação, excedentes hídricos e casos notificados
analisados foram analisados por meio do coeficiente de correlação de Pearson através do
software IBM SPSS Statistics 22. Análise descritiva foi empregada para relatar os parâmetros
epidemiológicos considerando as variáveis sexo, faixa etária, zona de residência, local
provável de infecção e desfecho em óbito. Teste de normalidade Shapiro-Wilk foi aplicado
51

Revista Científica FACIMED, v8, n1, Jan/Mar 2019
ISSN 1982-5285 – Artigo original

para avaliação da distribuição dos dados. Valores de p <0,05 foram considerados
significativos para todos os testes estatísticos empregados.
Considerando que foram utilizados somente dados secundários, obtidos por meio de
consulta ao SINAN e INMET, não foi necessário a submissão da pesquisa ao Comitê de Ética
em Pesquisa. Tendo sido garantido o sigilo e a não utilização das informações em prejuízo de
pessoas e comunidades.

RESULTADOS

No período de 2013 a 2017 foram confirmados em Rondônia 479 casos de
leptospirose, representando uma média anual de 95,8 casos confirmados. O número de óbitos
pela doença foi de 14, perfazendo uma média de 2,8 óbitos por ano. A incidência, mortalidade
e letalidade evoluíram conforme a gráficos 1 e 2.

Gráfico 1. Número de casos confirmados e óbitos por leptospirose. Rondônia, 2013 a 2017.
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Fonte: SINAN-NET. Dados obtidos em 12.08.2018, sujeitos a alterações.
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Gráfico 2. Incidência e letalidade por leptospirose. Rondônia, 2013 a 2017.
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O sexo masculino representou o maior número de casos, correspondendo a 65,15%.
Enquanto o sexo feminino representou 34,84%. Dos 14 óbitos, 92,85% foram do sexo
masculino e 7,14% do sexo feminino.
O número de casos e percentual de óbitos por faixa etária em todo o período analisado
foram representados no gráfico 3.

Gráfico 3. Número de casos confirmados e letalidade por faixa etária em Rondônia, 2013 a
2017.
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Tabela 1 – Coeficientes de correlação de Pearson e Significância
Correlações
Casos
urbanos

Cota
mínima
Rio
Madeira

1,000

,581

,496

,216

,546

,116

Cota mínima
Rio Madeira

,581

1,000

,962

,512

,989

,347

Cota máxima
Rio Madeira

,496

,962

1,000

,499

,988

,346

Excedente
pluviométrico

,216

,512

,499

1,000

,509

,889

Cota média
Rio Madeira

,546

,989

,988

,509

1,000

,354

Precipitação

,116

,347

,346

,889

,354

1,000

,000

,000

,049

,000

,188

,000

,000

,000

,003

,000

,000

,003

,000

,000

Correlação Casos
urbanos
de Pearson

Sig.

Casos
urbanos

Cota
Excedente
Cota
Precipitação
máxima pluviométrico média
Rio
Rio
Madeira
Madeira

Cota mínima
Rio Madeira

,000

Cota máxima
Rio Madeira

,000

,000

Excedente
pluviométrico

,049

,000

,000

Cota média
Rio Madeira

,000

,000

,000

,000

Precipitação

,188

,003

,003

,000

,003
,003

O local provável de infecção foi definido em 89,1% dos casos, sendo os casos urbanos
47,01%, periurbanos 2,68% e rurais 39,38%. Quanto ao ambiente provável de infecção os
mais frequentes foram o domiciliar representando 53,44%, trabalho com 25,45%, ignorado
representando 16,05%, lazer representando 1,83% e outros correspondendo a 3,21%.
Quanto ao critério de confirmação dos casos de leptospirose, 89,89% ocorreram pelo
critério laboratorial e 9,69% pelo critério clinico-epidemiológico.
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Foi utilizada regressão linear múltipla para verificar a influência dos níveis de cota
máxima, média e mínima do Rio Madeira, bem como os acumulados de precipitação e
excedente pluviométrico mensais na quantidade de casos de leptospirose. Todos os dados
apresentaram homocedasticidade.
A variável precipitação (P=0,188) não apresentou significância estatística. A variável
de cota média apresentou alta colinearidade com cotas mínima e máximas (tolerância de
0,022 e 0,004 respectivamente), razão pelo qual não foi incluída dos modelos.
A análise resultou em um modelo estatisticamente significativo [p < 0,05; R2 = 0,39].
As cotas mínimas, máximas e excedente pluviométrico são previsores dos casos de
leptospirose, estando relacionadas aos casos da doença.

DISCUSSÃO
No período de 2013 a 2017 Rondônia apresentou 479 casos de leptospirose,
representando uma incidência média anual de 54,69 casos/milhão de habitantes, ou seja,
296% superior a incidência nacional média observada no mesmo período, que foi de 18,42
casos/milhão de habitantes. A falta de saneamento básico é sabidamente um dos fatores de
risco relacionados ao aumento da incidência de leptospirose, sendo que em Rondônia apenas
9% da população tem acesso a coleta de esgoto, enquanto que no Brasil cerca de 61% da
população (Atlas esgotos, despoluição de bacias hidrográficas, Agência Nacional de Águas,
2017), podendo a falta de saneamento constituir uma hipótese para a maior incidência da
doença em Rondônia quando comparada à média nacional.
Apesar da incidência da doença em Rondônia ser maior do que em nível nacional, a
mortalidade média no período estudado em Rondônia foi de 1,59 casos/milhão de
habitantes/ano), bem próxima da observada em nível nacional, que foi de 1,48 casos/milhão
de habitantes/ano. Foi observado aumento da letalidade nos anos em que as incidências da
doença foram menores, corroborando o resultado encontrado por BUZZAR (2010). Tal fato
pode estar relacionado à menor suspeição da doença pela população e pelos agentes da saúde,
confundindo-a com outras doenças, retardando o tratamento e agravando o prognóstico.
Foi observado maior incidência e pior prognóstico em homens quando comparado às
mulheres, tal fato pode estar relacionado à demora em buscar os serviços de saúde devido a
fatores culturais que tendem a desvalorizar os sintomas por esse segmento da população.
OLIVEIRA (2013) já relatou que o adoecimento e o autocuidado de si são ações pouco
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valorizados pelo sexo masculino.

A faixa etária de 20-59 anos foi a mais acometida,

respondendo a 73,06% dos casos, corroborando o resultado encontrado por BORGHI (2017),
segundo o qual indivíduos do sexo masculino e em faixa etária economicamente ativa são os
mais afetados, representando um custo social alto, com perdas de dias de trabalho para o
indivíduo e altos custos para a sistema de saúde. Maior letalidade foi verificada em indivíduos
acima de 79 anos (20%), no entanto DAHER (2010) afirmou que a idade não é um fator de
prognóstico independente, de modo que a elevação da mortalidade nessa faixa etária deve ser
interpretada com cautela devido ao pequeno número de indivíduos com essa característica no
presente estudo.
A confirmação laboratorial ocorreu em 89,89% dos casos. No entanto, é possível que
o índice de subnotificação da doença seja bem maior do que a quantidade de casos
encontrados, já que a doença pode apresentar evolução benigna e autolimitada, podendo ser
confundida com outras doenças febris de curso agudo. Corrobora com essa hipótese o
resultado encontrado por FONTES (2015), que investigou a presença de IgM específicas para
leptospirose em amostras de sangue suspeitas de dengue, mas com resultado sorológico
negativo para a arbovirose. Este autor encontrou, nas amostras negativas para dengue, de 10,8
a 30,8% de anticorpos IgM específicos para leptospirose, mostrando uma subnotificação para
a área de estudo, uma vez que a ocorrência de leptospirose pode ser 26 a 49 vezes maior do
que aqueles notificados pelos serviços de saúde. Isso mostrou que os serviços de saúde foram
incapazes de diagnosticar os casos brandos da doença.
A predominância de casos urbanos (47,01%) e domiciliares (53,44%) está relacionada
com baixo nível socioeconômico. Para FRANÇA (2015) a elevação do nível dos rios e seus
transbordamentos sobre áreas sem saneamento básico adequados favorecem a proliferação de
doenças como a leptospirose. É sabido que a ocupação inicial do estado de Rondônia deu-se a
partir dos acessos fluviais, tornando-a particularmente vulnerável ao regime de enchentes
sazonais dos Rios Madeira, Mamoré, Guaporé, Machado, Jaru, bem como seus afluentes,
sendo fundamental um programa de urbanização eficiente visando reduzir a presença humana
em áreas de risco, bem como conscientizar a população do risco ao qual está submetida até
que políticas públicas habitacionais e de saneamento sejam implementadas.
No ano de 2014 a elevação da cota máxima do rio Madeira produziu grande desastre
natural em Rondônia. Segundo FRANÇA (2015), as consequências desse evento extremo
foram observadas tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural, atingindo mais de seis
mil famílias diretamente em 10 municípios e outras 97 mil pessoas de forma indireta, com um
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prejuízo total estimado em 4,2 bilhões de Reais em consequência desse desastre natural.
Nesse ano os casos de leptospirose atingiram a marca histórica de 188 casos notificados, cerca
de 7 vezes superior a quantidade de casos encontrados em 2017, que foram encontrados 26
casos.
Segundo FRANÇA (2015), modelos de previsibilidade do clima indicam que o
aquecimento global causado pelo homem tende a intensificar eventos climáticos extremos no
futuro, tornando enchentes como a observada em 2014 mais comum do que a frequência
histórica até então observada.
Apesar do número de casos de leptospirose ter ocorrido majoritariamente nos períodos
chuvosos, não foi encontrada relação estatística entre a pluviosidade e a quantidade de casos
da doença, o que é corroborado pelo estudo de BUSATO (2017) que também não encontrou
correlação entre a pluviosidade e os casos de leptospirose em Chapecó/SC. Diferentemente da
pluviosidade, no presente estudo foi encontrada relação estatística significante entre o
excedente hídrico, níveis máximo e mínimo fluviais com a quantidade de casos de
leptospirose, indicando que o escoamento superficial de águas e as inundações teve impacto
direto no surgimento de casos de leptospirose no estado de Rondônia.

CONCLUSÃO

As variáveis ambientais excedente hídrico, nível máximo e mínimo apresentaram
relação estatisticamente significativa com a quantidade de casos de leptospirose. Não existiu
relação estatística entre a pluviosidade/nível médio do Rio Madeira e os casos da doença. Os
eventos extremos de transbordamento do Rio Madeira, como os ocorridos em 2014, tiveram
grande impacto no aumento da incidência da leptospirose. Homens em faixa etária
economicamente ativa tiveram maior incidência e pior prognóstico do que outras categorias
da população, sendo oportuno a implementação de políticas públicas de educação visando
diminuir o risco dos grupos populacionais mais vulneráveis.
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INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS IN THE IMPACT OF
LEPTOSPIROSIS IN THE STATE OF RONDÔNIA, BRAZIL, IN THE
YEARS OF 2013 TO 2017
ABSTRACT
The incidence of leptospirosis is directly linked to socioenvironmental factors. The precarious
socioeconomic conditions make the population subject to adverse environmental conditions,
subjecting them to housing and work in unhealthy places, such as riverbanks and places without
adequate basic sanitation. The objective of the study was to evaluate the epidemiological profile of
leptospirosis in Rondônia between 2013 and 2017 as well as to evaluate the impacts of precipitation,
water surplus, minimum, medium and maximum fluvial level of Rio Madeira in the amount of
monthly cases of leptospirosis in an urban area of the municipality of Porto Velho. Data were
collected from SINAN and INMET. Multiple linear regression was used, considering significant
values of p <0.05. There were 479 cases recorded throughout the period. The highest and lowest
incidence years were 2014 and 2017 respectively, corresponding to 105.8 and 13.8 cases per million
inhabitants. The lethality was inversely proportional to the incidence and in 2014 and 2017,
respectively, they were 2.16% and 8%. Men represented 65.15% of the cases and 92.85% of the
deaths. The probable site of infection was in 47.01% of the cases in urban environment and 39.38% in
rural areas. The environment was identified as domicile in 53.44% and work in 25.45%. The
environmental factors water surplus, maximum level and minimum were statistically significant
relation with the number of cases of leptospirosis. There was no statistical relationship between the
rainfall / average level of the Madeira River and the cases of the disease. The extreme flood events of
the Madeira River, such as occurred in 2014, had a great impact on the increase in the incidence of
leptospirosis.

Keywords: Leptospirosis. Environment. Pluviometry. Flood. Amazonian Ecosystem.
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ÓBITOS DE INDIVÍDUOS HOSPITALIZADOS POR CONDIÇÕES
SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ESTADO DE
RONDÔNIA, 2012-2017
BARBOSA, Jean Carlos Turati1
FONTES, Cor Jesus Fernandes2

RESUMO
A Atenção Primária à Saúde deve cumprir três funções essenciais como estratégia de cuidado: a
resolubilidade, a comunicação e a responsabilização. A demanda das internações hospitalares reflete o
grau de resolubilidade da atenção básica, constituindo um dos parâmetros de avaliação da eficiência
dessa atenção, conhecido como Condições Sensíveis à Atenção Primária (CSAP). O presente estudo
propôs descrever o perfil clínico-epidemiológico dos indivíduos hospitalizados por CSAP e que
evoluíram para o óbito, no estado de Rondônia, 2012-2017, bem como caracterizar os indivíduos e
identificar as diferentes causas de óbito, com o objetivo de melhorar a efetivação da atenção primária
do estado. Foi realizado um estudo epidemiológico descritivo de dados secundários, tendo como base
a Lista Brasileira de Causas de Mortes Evitáveis do Ministério da Saúde e a Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID 10. Durante o período analisado,
foram notificados 2.638 óbitos nos serviços de saúde do estado, em decorrência de agravos da lista das
CSAP. As doenças cerebrovasculares destacaram-se como causa prevalente dos óbitos (387,8/1000
internações). 76,6% dos municípios do estado possui cobertura de Estratégia Saúde da Família (ESF),
no entanto dois municípios ainda não contam com esse serviço. Diante disso, é fundamental que haja
um maior engajamento dos gestores de saúde, focado em medidas de ampliação da cobertura da ESF,
com vistas a aumentar a resolutividade do setor primário e evitar as altas taxas de óbito por CSAP.
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Morte. Estratégia Saúde da Família.
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INTRODUÇÃO

O serviço de saúde deve se organizar para assumir sua função central de acolher,
escutar e oferecer uma resposta positiva, capaz de resolver a grande maioria dos problemas de
saúde da população e/ou de minorar danos e sofrimentos desta, ou ainda se responsabilizar
pela resposta, ainda que esta seja ofertada em outros pontos de atenção da rede. A
proximidade e a capacidade de acolhimento, vinculação, responsabilização e resolutividade
são fundamentais para a efetivação da atenção básica como contato e porta de entrada
preferencial da rede de atenção (BRASIL, 2012).
Uma Atenção Primária à Saúde (APS) como estratégia só existirá se ela cumprir suas
três funções essenciais: a resolubilidade, a comunicação e a responsabilização. A função de
resolubilidade, inerente ao nível de cuidados primários, significa que ela deve ser resolutiva,
capacitada, portanto, cognitiva e tecnologicamente, para atender a mais de 90% dos
problemas de sua população (MENDES, 2012).
A resolubilidade configura-se como uma das funções da Rede de Atenção à Saúde –
RAS, caracterizada pela identificação de riscos à saúde individual e coletiva, e aplicação de
práticas resolutivas dos problemas encontrados, com objetivos que abrangem a promoção e
proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção
da saúde (BRASIL, 2006). A demanda das internações hospitalares reflete, majoritariamente,
o grau de resolubilidade da atenção básica, constituindo um dos parâmetros de avaliação da
eficiência dessa atenção, conhecido como condições sensíveis à atenção primária, que
representam um conjunto de problemas de saúde para os quais a efetiva ação da atenção
primária diminuiria o risco de internações. Essas atividades, como a prevenção de doenças, o
diagnóstico e o tratamento precoce de patologias agudas, o controle e acompanhamento de
patologias crônicas, devem ter como consequência a redução das internações hospitalares por
esses problemas (ALFRADIQUE, 2009).
As condições sensíveis à atenção primária (CSAP) são problemas de saúde para os
quais uma boa ação da atenção primária à saúde (APS) pode reduzir o risco de internação
(OPAS, 2008). Atividades centradas no diagnóstico precoce e tratamento adequado das
doenças agudas, bem como no controle e acompanhamento das condições crônicas, terão
impacto direto para diminuir a incidência de agravos comuns e, consequentemente, nas CSAP
(ALFRADIQUE, 2009).
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Rutstein, Berenberg, et al., precursores da discussão da temática sobre morte evitável,
apresentaram uma lista de 90 causas de doenças que possivelmente seriam evitadas se os
serviço de saúde primário fosse realizado de maneira efetiva. Diante disso, analisaram e
desenvolveram métodos de avaliação qualitativa do cuidado à saúde da população através da
mensuração da quantidade de óbitos que poderiam ser preveníveis. Estes desfechos
representam uma falha em algum segmento da rede de atenção integral à saúde, funcionando
como um método de sinalização para que haja a busca de resolutividade do problema e uma
consequente melhora na atenção primária. Ainda segundo Rutstein e colaboradores, atenção
deve ser dada ao fato de que a característica de evitabilidade desses indicadores os
caracterizam como um índice negativo da qualidade da atenção, útil aos processos de
vigilância em saúde e institucionalização da prática do monitoramento da atenção à saúde.
A preocupação com a qualidade da atenção primária à saúde em Rondônia, instiga à
busca de informações que caracterizem subsídios para adequar o funcionamento da rede de
atenção básica. Para isso, o presente estudo propôs descrever o perfil clínico-epidemiológico
dos indivíduos hospitalizados por CSAP e que evoluíram para o óbito, no estado de Rondônia,
2012-2017. Esperou-se, com isso, agregar informações para que haja uma melhoria na
efetivação da atenção primária do estado, no que se refere à prevenção, diagnóstico e
tratamento precoce de patologias.
Os indicadores de saúde são ferramentas essenciais para a caracterização da APS, no
intuito de revelar a atual situação da saúde da população e apontar falhas na rede de atenção
primária que podem ocasionar agravos e óbitos decorrentes de internações desnecessárias. A
frequência e a análise desses óbitos devem servir como parâmetro importante para a revisão
da qualidade das ações e programas de saúde. A utilização dessas ferramentas em Rondônia é
fundamental para a tomada de decisão de gestores e profissionais de saúde no atendimento às
demandas e necessidades que ampliem a resolubilidade do sistema, com o intuito de diminuir
os óbitos decorrentes de internações por CSAP e consequentemente elevar o grau de
efetividade do sistema de saúde do estado.

MÉTODO

Tratou-se de estudo epidemiológico descritivo, de dados secundários. Foi avaliado o
perfil clínico-epidemiológico dos indivíduos hospitalizados por condições sensíveis à atenção
primária à saúde e que evoluíram para o óbito, no Estado de Rondônia, 2012-2017. As causas
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de óbitos tiveram como base a Lista Brasileira de Causas de Mortes Evitáveis, sob
coordenação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, propondo listas de
mortes evitáveis segundo grupo etário: para menores de cinco anos de idade, e para maiores
de cinco até setenta e cinco anos de idade, ambas divididas por causas evitáveis, causas mal
definidas e demais causas (não claramente evitáveis), tendo as causas identificadas segundo a
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde,
Décima Revisão – CID-10 (MALTA, 2007).
Foi apresentado o perfil de causas de mortes evitáveis por CSAP, e dados sobre as
internações decorrentes de intervenções evitáveis que evoluíram para óbito, por meio de
dados coletados do Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS),
no período de 2012-2017. A partir do levantamento de dados do referido sistema, foram
construídos os seguintes indicadores: óbito proporcional por grupos de causas, óbito
proporcional por sexo, óbito proporcional por faixa etária, prevalência das internações por
CSAP que evoluíram para o óbito.

RESULTADOS

Durante o período de janeiro de 2012 a dezembro de 2017, foram notificados 2.638
óbitos de pacientes hospitalizados por CSAP nos serviços públicos e conveniados do SUS do
Estado de Rondônia. Do total de óbitos analisados, 1.460 (55,3%) foram de indivíduos do
sexo masculino e 1.178 (44,7%) do sexo feminino, sendo estatisticamente significante a
diferença entre essas proporções (p<0,001). A faixa etária compreendida entre 50 e 100 anos
compôs a maioria desses óbitos (87,8%). Embora a informação sobre a raça tenha sido
omitida para a maioria dos pacientes (64,1%), a cor parda foi a mais frequente relatada
(28,3%).
A incidência anual de óbitos apresentou frequência entre todas as internações do
período analisado, de 0,5% para os anos de 2012, 2013 e 2015, e de 0,6% para 2014, 2016 e
2017, totalizando 3,2% de todas as internações decorrentes de CSAP em Rondônia, entre
2012 e 2017. O tempo médio (DP) de permanência em hospitalização foi de 8,6 (13,8) dias.
De todos os óbitos decorrentes de internações por CSAP no período de 2012 a 2017, 479
(18,2%) ocorreram após hospitalização eletiva e 2.159 (81,8%) após hospitalização em caráter
de urgência. Ainda referente às características dos óbitos, predominaram hospitalizações em
leitos de clínica médica (97%).
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Dentre as causas de hospitalização decorrente de CSAP que tiveram evolução para
óbito, o grupo de doenças cerebrovasculares destacou-se como prevalente (387,8/1.000
internações). No grupo de diabetes mellitus, outros tipos especificados e não especificados de
diabetes melito tiveram maior representação (108,8/1.000). Das pneumonias bacterianas,
pneumonia bacteriana não especificada (77,7/1.000) e outras pneumonias bacterianas
(45,5/1.000) foram as condições mais frequentes que evoluíram para o óbito. Destacaram-se
também o grupo das deficiências nutricionais, que representaram 76,2/1.000 internações, e o
das úlceras gastrointestinais (57,6/1.000).
A cobertura de ESF foi de 76,6% para todo o estado de Rondônia. No entanto, dois
municípios ainda não contam com a implantação desse serviço, e oito municípios do estado
contam com 100% de cobertura da ESF. Os municípios de Porto Velho (21,8%), Ji-Paraná
(11,0%), Cacoal (7,4%), Vilhena (6,9%) e Ariquemes (5,2%) foram os que mais registraram
óbitos de pacientes que internaram por condições sensíveis à atenção primária, totalizando
52,3% de todos os óbitos. A taxa de incidência de óbitos por CSAP por município variou de
0,3/1000 a 3,1/1000 habitantes no período, sendo mais elevadas nos municípios de
Castanheiras (3,1/1000 hab.), Santa Luzia do Oeste (2,9/1000 hab.), Ouro Preto do Oeste e
Presidente Médici (2,4/1000 hab.), Cacoal e Ji-Paraná (2,2/1000 hab.). Para todo o estado de
Rondônia, a taxa de incidência de óbitos decorrentes de CSAP foi de 1,5/1000 habitantes no
período analisado.

DISCUSSÃO

O acompanhamento dos indicadores dos serviços de saúde permite analisar e levantar
hipóteses sobre a efetividade desses serviços em uma determinada área de abrangência. O
presente estudo mostrou a alta taxa de óbitos decorrentes de internações por CSAP no estado
de Rondônia durante um período de seis anos, entre 2012 e 2017, com aumento observado no
número de óbitos dos pacientes que foram hospitalizados, na comparação dos anos de 2012 e
2017.
Apesar de 90,1% dos municípios analisados apresentarem cobertura da estratégia
saúde da família maior que 50% no ano de 2016, deve-se também mensurar a efetividade do
sistema de serviços de saúde a partir dos resultados da intervenção sobre a saúde da
população, seja em termos de cobertura de alguns programas (vacinações, rastreamentos do
programa da saúde da mulher), ou pela redução/eliminação em três circunstâncias: as mortes
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evitáveis através da atuação dos serviços de saúde (no âmbito da promoção, da prevenção e
dos serviços médico-assistenciais), a incidência de doenças e as internações evitáveis através
de ações da atenção primária. (UGÁ, 2013).
Um estudo realizado em São Paulo sobre a evitabilidade de óbitos entre idosos, em
2013, revelou que as causas de morte evitáveis corresponderam a 62,5% dos óbitos totais
desse segmento populacional. (KANSO, 2013). O desafio não é prolongar a vida a qualquer
custo, mas, sim, dispor de adequada assistência, prevenção e promoção da saúde não somente
nas idades mais tenras, mas também na fase de envelhecimento, evitando mortes prematuras
de idosos. (MAIA, 2006; KANSO, 2013). Comparado a esse cenário, a frequência de óbitos
de idosos decorrentes de CSAP observada em Rondônia, na análise da faixa etária, é
preocupante e pode ser interpretada como deficiência na qualidade e resolutividade da APS,
principalmente em regiões onde a ESF ainda não está completamente implementada.
Em outro estudo, realizado em Piracicaba/SP no ano de 2016, 25,6% do total de óbitos
analisados foram considerados como mortes evitáveis por causas associadas à hipertensão e à
diabetes. (NATIVIO, 2016). Essa constatação também foi encontrada no presente estudo,
porém com um percentual mais significativo de aproximadamente 60% de óbitos decorrentes
de hipertensão/doenças cerebrovasculares e diabetes mellitus. Por serem consideradas
evitáveis, estas mortes indicam haver falhas no acesso e no cuidado, e poderiam ter suas taxas
reduzidas se os elos da linha de cuidado estivessem funcionando de maneira adequada,
diminuindo o impacto econômico e social causado por estas mortes. (MALTA et al, 2007;
NATIVIO, 2016).
A relação entre as causas de morte evitáveis por atenção à saúde e a implementação do
Sistema Único de Saúde no Brasil, em 2007, aponta para maior prevalência de doenças
cerebrovasculares (22,69%), pneumonia (11,56%) e doença isquêmica do coração (25,16%)
dentre todos os grupos de causas analisados, no Brasil, de 1983 a 2002 (ABREU, 2007), o que
não destoa da situação apresentada em Rondônia, com mais da metade das causas de óbitos
relacionadas com os mesmos grupos apresentados no estudo anterior.
A hospitalização por CSAP pode acontecer tanto pelo não uso ou uso tardio de
recursos oferecidos pela UBS como por manejo clínico inadequado. Entretanto, deve-se
considerar que as pessoas buscam soluções a seus problemas de saúde e os profissionais de
saúde procuram trabalhar de modo adequado. Como indicadoras da efetividade do sistema de
saúde, em quaisquer situações, a interpretação dessas hospitalizações deve ser dirigida às
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condições de organização do sistema que as geram, não ao usuário ou ao trabalhador de
saúde, como exemplo a má formação dos profissionais. (NEDEL, 2008).
Mediante essa situação, há a necessidade de ação dos gestores de saúde nas ações de
políticas para avaliar as causas das falhas no setor primário e organizar a APS no sentido de
impactar no desfecho das internações por CSAP e consequentemente no quantitativo de óbitos
relacionados a tais eventos. Os fatores associados estão principalmente relacionados a
questões socioeconômicas e de condições de saúde, o que demonstra a necessidade de um
acompanhamento desses casos na atenção primária. (PAGOTTO, 2013).
Apesar da consistência dos dados analisados, é necessário enfatizar algumas
limitações do presente estudo. Os óbitos decorrentes de internações por CSAP foram
exclusivamente de hospitais públicos ou privados conveniados com o SUS, o que pode ter
subestimado a estimativa dos indicadores pelo fato de parte da população do estado ter acesso
apenas a serviços hospitalares privados, devido à limitação de localidade. Outro viés está
relacionado ao diagnóstico de hospitalização, o qual muitas vezes é diferente do diagnóstico
definitivo após a evolução da doença. (SANTOS, 2017).
Outra limitação para análise de mortalidade por causas refere-se ao sub-registro de
óbitos, que ainda persiste como um problema importante em um grande número de
municípios. (ABREU, 2007).

CONCLUSÃO

Diante da descrição e caracterização do perfil clínico-epidemiológico dos óbitos
decorrentes de internações por CSAP, conclui-se que as falhas no manejo da atenção primária
são significativas, não somente no estado de Rondônia, como em várias regiões do país.
Espera-se, com as informações deste estudo, que os gestores de saúde do estado de Rondônia
tomem conhecimento e coloquem em prática ações que viabilizem medidas tanto de
ampliação da cobertura da ESF, quanto de melhorias na qualidade da atenção primária à saúde
no Estado, com o intuito de aumentar a resolutividade desse setor e evitar altas taxas de óbitos
por condições preveníveis.
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DEATHS OF INDIVIDUALS HOSPITALIZED FOR CONDITIONS
SENSITIVE TO PRIMARY HEALTH CARE IN THE STATE OF
RONDÔNIA, 2012-2017
ABSTRACT
Primary Health Care must fulfill three essential functions as a care strategy: resoluteness,
communication and accountability. The demand for hospital admissions reflects the degree of
resoluteness of primary care, constituting one of the parameters for evaluating the efficiency of this
care, known as Conditions Sensitive to Primary Care (CSPC). The present study proposed to describe
the clinical-epidemiological profile of individuals hospitalized for CSPC and who evolved to death in
the state of Rondônia, 2012-2017, as well as to characterize the individuals and identify the different
causes of death, with the objective of improving the effectiveness of primary health care in the state. A
descriptive epidemiological study of secondary data was carried out based on the Brazilian List of
Causes of Avoidable Deaths of the Ministry of Health and the International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems - ICD 10. During the analyzed period, 2,638 deaths were
reported in the state health services, as a result of aggravations of the CSPC list. Cerebrovascular
diseases were the most prevalent cause of death (387.8 / 1000 hospitalizations). 76.6% of the cities in
the state have Family Health Strategy (FHS) coverage, however, two cities do not yet have this
service. Given this, it is fundamental that there is a greater engagement of health managers, focused on
measures to expand the coverage of the FHS, with a view to increasing the resoluteness of the primary
sector and avoiding high CSPC death rates.

Keywords: Primary Health Care. Death. Family Health Strategy.
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PERFIL CLÍNICO, EPIDEMIOLÓGICO E LABORATORIAL DAS
MENINGITES NO ESTADO DO MATO GROSSO ENTRE 2010 À 2017
RODRIGUES, Arthur Santin1
ALMEIDA, Jhony Lucas Inácio De2
GOMES, Luciano Teixeira3

RESUMO
O termo meningite expressa a ocorrência de um processo inflamatório das meninges, membranas que
envolvem o cérebro. As meningites de origem infecciosa, principalmente as causadas por bactérias,
vírus e fungos, são as mais importantes do ponto de vista da saúde pública, pela magnitude de sua
ocorrência e potencial de produzir surtos (Ministério da Saúde; 2009). O objetivo do estudo foi
descrever o perfil clinico-epidemiológico e laboratorial das meningites no Estado do Mato Grosso,
entre os anos de 2010 e 2017, identificando os aspectos demográficos e sua relação com os aspectos
laboratoriais e clínicos da doença. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, retrospectivo com
abordagem quantitativa analítica, no qual foram utilizados dados secundários do SINAN. Todos os
dados do estudo foram digitados, tabulados e analisados com auxílio do software Epidata (versão 2.2).
Foram analisados 121 casos ocorridos no Estado de Mato Grosso, entre os anos de 2010 a 2017.
Houve uma predominância do sexo masculino (61.2%) em relação ao total de casos. A faixa etária
mais atingida foi a economicamente ativa, entre 20 e 50 anos (52.89%). 100 pacientes se
autodeclararam pardos. De acordo com as características clinicas, 76.1% dos casos apresentaram febre
e 67.5% cefaléia, sendo esses os sinais/sintomas mais predominantes, corroborando os dados préexistentes na literatura. A presença de doenças associadas se demonstrou um forte indicativo de piora
de prognostico, sendo infecção por HIV seu principal representante com 42 casos (35.6%). 68.5% dos
casos foram confirmados. De 114 pacientes 96.5% foram hospitalizados e 9.9% morreram por
meningite do total de casos documentados.

Palavras-chave: Meningites. Clínico-epidemiológico. Diagnóstico.
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INTRODUÇÃO
O termo meningite expressa a ocorrência de um processo inflamatório das meninges,
membranas que envolvem o cérebro. A meningite pode ser causada por diversos agentes
infecciosos, os principais agentes etiológicos são: H. influenzae b (Hib), N. meningitidis
(meningococo) e S. pneumoniae (pneumococo) e fungos, dentre outros. Existem também
agentes não infecciosos (ex.: traumatismo). As meningites de origem infecciosa,
principalmente as causadas por bactérias e vírus, são as mais importantes do ponto de vista da
saúde pública, pela magnitude de sua ocorrência e potencial de produzir surtos
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).
Como o pneumococo passou a ser a principal causa de meningite bacteriana em
países desenvolvidos, os esforços se concentraram para o desenvolvimento de uma vacina
conjugada frente a este agente. No calendário vacinal de 2001 dos Estados Unidos, foi
incluída a vacina conjugada heptavalente para pneumococo, devendo ser considerada para
proteção dos sorotipos incluídos em sua composição. (ROMANELLI et al, 2002).
A literatura registra, em diversos países, o surgimento de cepas de pneumococo
resistentes, com prevalência crescente em alguns locais, embora as diferenças regionais em
sua incidência determinem a necessidade de se obter o perfil de sensibilidade desse agente em
cada instituição. Essa é a justificativa para enfatizar a importância do isolamento do
pneumococo como causa de infecção meníngea bacteriana. (ROMANELLI et al, 2002).
A meningite bacteriana está entre os dez principais contribuintes para a mortalidade
em crianças menores de 5 anos de idade em todo o mundo, sendo responsável por 2 a 3% das
mortes nessa faixa etária (BORTCOSH et al, 2017).
O diagnóstico de meningite bacteriana é suportado por pressão de abertura elevada,
aparecimento de líquido cefalorraquidiano (LCR) nebuloso, diminuição da concentração de
glicose no LCR, aumento da concentração proteica no LCR, culturas bacterianas positivas no
LCR e pleocitose no LCR. Em áreas com infraestrutura microbiológica laboratorial adequada,
uma combinação de coloração de gram e culturas é frequentemente usada como o padrão ouro
para o diagnóstico. No entanto, em ambientes com poucos recursos, a citologia, a química e
análises laboratoriais microbiológicas confiáveis são muitas vezes indisponíveis. O
diagnóstico nesses ambientes muitas vezes se baseiam no exame clínico acoplado a
avaliações subjetivas, como a avaliação da aparência geral do LCR, que tem baixo
rendimento diagnóstico (BORTCOSH et al, 2017).
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As discussões sobre o antimicrobiano de primeira escolha são amplas, variando com
a epidemiologia local, custo e evolução clínica. O isolamento dos agentes etiológicos das
infecções meníngeas bacterinas é fundamental para terapêutica específica, adequada aos
padrões de sensibilidade obtidos nos diversos centros (FARIA, SONIA e FARHAT, 1999). O
sucesso do tratamento antimicrobiano em meningites implica na seleção de antibióticos que
sejam eficazes contra os patógenos prováveis, que tenham boa penetração no SNC, que
atinjam concentrações bactericidas adequadas no LCR e, preferencialmente, que apresentem
baixa toxicidade para o paciente. Outro fator decisivo para o sucesso terapêutico é a
instituição da antibioticoterapia o mais precocemente possível, tão logo tenha se efetuado o
diagnóstico, ou seja, antes do isolamento da bactéria. Dessa forma, a escolha inicial do(s)
antibiótico(s) é feita geralmente de maneira empírica, tendo como base a incidência
bacteriana provável de acordo com a idade e eventualmente outras características do
hospedeiro, levando-se também em conta a suscetibilidade das bactérias aos antibióticos no
meio (local) onde os mesmos serão utilizados (FARIA, SONIA e FARHAT, 1999).
O prognóstico das meningites bacterianas depende de muitos fatores, dentre os quais
incluem-se idade do paciente, agente etiológico, precocidade do diagnóstico, condições
clínicas associadas, intensidade da resposta inflamatória, antibioticoterapia adequada e tempo
necessário para esterilizar o LCR. As taxas de mortalidade variam em média de 15% a 20%
nas meningites neonatais. Após o período neonatal, nas meningites pneumocócicas, a taxa
média situa-se em torno de 10%, podendo atingir valores tão elevados quanto 40%. Nas
meningites meningocócicas, as taxas situam-se em geral entre 5% e 10% e, naquelas
produzidas pelo Hib, entre 3% e 6% (em nosso meio 10% a 15%). Nos países
subdesenvolvidos, particularmente nas áreas onde os recursos propedêuticos e terapêuticos
são precários, as taxas de mortalidade tendem a ser mais elevadas (FARIA, SONIA e
FARHAT, 1999).
As meningites infecciosas são um importante problema de saúde pública mundial e
no Brasil, e constituem um grupo de doenças cuja notificação é compulsória. Na década de
90, foram notificados no País uma média de 28.000 casos anuais; em 18%, a etiologia era
meningocócica. A elevada proporção de etiologia não especificada entre os casos de
meningite notificados no Brasil tem sido objeto de alguns estudos. (PANIZ-MONDOLF,
2017) e dessa forma conhecer os aspectos clínicos, laboratoriais e epidemiológicos pode ser
um ponto de apoio para o seguimento dos pacientes e para melhores ações do sistema de
saúde.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, retrospectivo com abordagem
quantitativa analítica, no qual serão utilizados dados secundários do SINAN. A
disponibilização dos dados das fichas de notificação foi solicitada por meio de ofício a
Secretária Estadual de Saúde de Mato Grosso referente ao período de 2010 a 2017. Como
critério de inclusão foi considerado todo caso confirmado ocorrido Mato Grosso no período
anteriormente mencionado. Foi realizada uma análise descritiva por meio das variáveis
presentes na ficha de notificação.
Todos os dados do estudo foram digitados, tabulados e analisados com auxílio do
software Epidata (versão 2.2). Análise descritiva foi empregada para relatar os parâmetros
clínicos, epidemiológicos e laboratoriais dos indivíduos incluídos. Por se tratar de estudo
descritivo dos resultados, os mesmos foram relatados de forma absoluta e percentual para
cada parâmetro analisado. Parâmetros quantitativos contínuos foram expressos em média e
desvio padrão.
Não foi necessária a aprovação do CEP para este projeto tendo em vista que o
mesmo utiliza somente dados secundários obtidos a partir do estudo de material já coletado de
fichas de investigação na base de dados do SINAN. Será mantido sigilo e garantido a não
utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades.

RESULTADOS

Foram analisados 121 pacientes ao longo dos anos de 2010 e 2017 do Estado de
Mato Grosso que tiveram meningite notificada. Como base para coleta dos dados utilizou-se
das fichas de notificação do Ministério da Saúde, de onde foram tirados os dados que
obtiveram os resultados apresentados a seguir. O sexo masculino correspondeu a maioria dos
casos com 74, com 47 sendo feminino. A faixa etária com maior número de casos foi a classe
economicamente ativa entre 20 e 50 anos com 64 casos, porém os menores de 1 ano de idade
representaram uma parcela significativa dos casos com 23 representantes. No quesito raça, os
pardos foram os mais acometidos com 100 casos. Quando analisados os locais de origem, se
rural ou urbano, os moradores da área urbana foram os que tiveram maior número de
exemplares no estudo com 112 casos. Os resultados acima estão contidos na tabela 1.
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Tabela 1. Variáveis demográficas de 121 pacientes com casos suspeitos ou
confirmados de meningite no Estado de Mato Grosso nos anos de 2010 à 2017.
Variáveis
Sexo (N=121)
Feminino
Masculino
Faixa Etária (N=121)
0-1 ano
1-5 anos
5-10 anos
10-20 anos
20-50 anos
50≥ anos
Raça/Cor (N=121)
Branca
Preta
Amarela
Parda
Ignorado
Zona urbana ou rural (N= 119)
Urbana
Rural
Ignorado

Nº (%)
47 (38,8)
74 (61,2)
23 (19,0)
8 (6,6)
2 (1,6)
9 (7,4)
64 (52,9)
15 (12,4)
13 (10,7)
4 (3,3)
1 (0,8)
100 (82,6)
3 (2,5)
112 (94,1)
6 (5,0)
1 (0,8)

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)

Ao observarmos as características clinicas e doenças pré-existentes, dentre os sinais e
sintomas avaliados, os mais frequentes foram febre e cefaleia, correspondendo a 89 e 77
casos, respectivamente. Outros sinais/sintomas como vômitos com 60 casos, convulsões com
24 casos e rigidez de nuca com 21 casos também foram bastante relevantes. Sinal de
Kernig/Brudzinski foi descrito em apenas 2 casos, abaulamento de fontanela, por ser restrito a
recém nascidos até 1 ano de idade, apresentaram 11 casos, 7 pacientes evoluíram para o coma.
Quando analisados casos com doenças concomitantes, verificou-se que o principal
representante da variável doenças ou injúrias pré-existentes foi HIV/AIDS com 42 casos. Um
fator importante analisado foi a presença ou não de contato prévio com caso suspeito ou
confirmado de meningite (até 15 dias antes dos sintomas), que de acordo com o presente
estudo obtivemos registro de 50 casos sem história de contato. Os dados acima estão contidos
na tabela 2.
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Tabela 2. Características clinicas e doenças pré-existentes de 121 pacientes com casos
suspeitos ou confirmados de meningite no Estado de Mato Grosso, entre os anos de 2010 à
2017.
Variáveis
Cefaléia (N= 114)
Sim
Não
Ignorado
Febre (N= 117)
Sim
Não
Ignorado
Vômitos (N= 114)
Sim
Não
Ignorado
Convulsões (N= 108)
Sim
Não
Ignorado
Rigidez de nuca (N=111)
Sim
Não
Ignorado
Sinal de Kernig/Brudzinski (N=108)
Sim
Não
Ignorado
Coma (N= 108)
Sim
Não
Ignorado
HIV/AIDS (N=118)
Sim
Não
Ignorado
Contato com caso suspeito ou
confirmado de meningite (até 15 dias
antes do início dos sintomas) (N= 98)
Sem história de contato
Ignorado
Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)

Nº (%)
77(67,5)
35(30,7)
2(1,8)
89(76,1)
27(23,1)
1(0,9)
60(52,6)
52(45,6)
2(1,8)
24(22,2)
81(75,0)
3(2,8)
21(18,9)
85(76,6)
5(4,5)
2(1,9)
100(92,6)
6(5,6)
7(6,5)
97(89,8)
4(3,7)
42(35,6)
69(58,5)
7(5,9)

50(51,0)
48(49,0)

Quando analisada a tabela 3, que documenta os exames laboratoriais/critérios de
confirmação e diagnóstico etiológico, registrou-se que em 105 pacientes foi realizada punção
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lombar, o aspecto do líquor foi em sua maioria límpido. Nos critérios de confirmação, em 8
utilizaram cultura, 13 foram critérios clínicos, 5 aglutinação em látex, bacterioscopia em 6
casos, quimiocitológico do líquor em 15 pacientes, reação em cadeia de polimerase foi
realizado em 4 pacientes, e 12 outros métodos. Notificou-se também informações a respeito
dos agentes etiológicos, com meningite de outra etiologia que obteve 23 casos, meningite não
especificada 19, por outras bactérias 7 casos, asséptica 6 casos, meningite tuberculosa 4
exemplares e apenas 1 caso de meningite meningocócica.

Tabela 3. Exames laboratoriais/critérios de confirmação e diagnóstico etiológico de 121
pacientes com casos suspeitos ou confirmados de meningite no Estado de Mato Grosso, entre
os anos de 2010 à 2017.
Variáveis
Punção lombar (N= 116)
Sim
Não
Ignorado
Aspecto do líquor (N= 101)
Límpido
Hemorrágico
Turvo
Xantocrômico
Critérios de confirmação (N=63)
Cultura
Outros
AG. Látex
Clínico
Bacterioscopia
Quimiocitológico do líquor
PCR
Diagnóstico etiológico (N= 60)
Meningite Meningocócica
Meningite Tuberculosa
Meningite por outras bactérias
Meningite não especificada
Meningite asséptica
Meningite por outra etiologia
Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)

Por

fim,

documentado

na

tabela

4

estão

N (%)
105 (90,5)
10 (8,6)
1 (0,9)
71 (70,3)
1 (0,9)
19 (18,8)
10 (9,9)
8 (12,7)
12 (19,0)
5 (7,9)
13 (20,6)
6 (9,5)
15 (23,8)
4 (6,3)
1 (1,6)
4 (6,3)
7 (11,1)
19 (30,2)
6 (9,5)
23 (36,5)

os

dados

dos

casos

confirmados/descartados e evolução clinica dos pacientes. 63 foram casos confirmados. 110
pacientes precisaram ser hospitalizados, sendo assim a grande maioria deles. Com relação ao
desfecho, 61 deles receberam alta, 8 morreram por meningite e 10 por outras causas.
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Tabela 4. Casos confirmados/descartados e evolução de 121 pacientes com suspeita de
meningite no Estado de Mato Grosso, entre os anos de 2010 à 2017.
Variáveis
Classificação do caso (N= 92)
Confirmado
Descartado
Ignorado
Hospitalização (N= 114)
Sim
Não

Nº (%)
63 (68,5)
28 (30,4)
1 (1,1)
110 (96,5)
4 (3,5)

Evolução do caso (N= 81)
Alta

61 (75,3)

Óbito por meningite

8 (9,9)

Óbito por outra causa

10 (12,3)

Ignorado

2 (2,5)

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)

DISCUSSÃO
Neste estudo, o sexo masculino foi o mais afetado pela doença, correspondendo a 74
dos casos. Outro estudo já havia mostrado que a ocorrência de meningite também é mais
prevalente no sexo masculino. (DAZZI et al, 2014). Neste artigo, dos pacientes acometidos
por meningites no Brasil no período de 2009 a 2012, 59,51% eram do gênero masculino.
A prevalência de meningite foi maior em moradores da área urbana, com 112 casos.
Segundo o Centro de Informações em Saúde para Viajantes (CIVES, 2015), essa alta
incidência na população urbana se deve ao fato da doença ser maior em países em
desenvolvimento e em áreas com grandes aglomerados populacionais, que dividem os
mesmos locais de trabalho e transporte coletivo, principalmente, facilitando o contato com a
doença.
Dos casos relatados no Brasil, as crianças são as mais afetadas pela meningite, pois,
segundo (WEISBERG e SUSAN, 2007) e (FARIA, SONIA e FARHAT, 1999), como o seu
sistema imunológico ainda está em formação, a criança apresenta incapacidade de produzir
níveis eficientes de anticorpos. Entretanto as faixas-etárias mais atingidas variam de acordo
com cada estudo. No presente estudo a faixa etária com maior número de casos foi a classe
economicamente ativa entre 20 e 50 anos com 64 casos, porém os menores de 1 ano de idade
representaram uma parcela significativa dos casos com 23 representantes. No início da fase
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adulta o número de casos aumenta devido ao período de imunização da vacina chegar ao fim,
já que a vacinação ocorre normalmente na infância. Este pode ser um dos motivos da faixa
etária adulta ser o mais acometido neste estudo (RODRIGUES e MILAGRES, 2015).
Os pardos foram os mais acometidos com 82.6% dos casos, contrariando outro
estudo que avaliou os casos de meningite no brasil (DAZZI et al, 2014) verificou que 43%
dos casos corresponderam aos pacientes da raça branca, seguido da raça parda com 28,4%
dos casos.
Ao observarmos as características clínicas, dentre os sinais e sintomas avaliados, os
mais frequentes foram febre e cefaleia, correspondendo a 89 casos e 77 casos
respectivamente. Outros sinais/sintomas como vômitos 60 casos, convulsões com 24 casos e
rigidez de nuca 21 casos também foram bastante relevantes. Sinal de Kernig/Brudzinski
apenas 2 casos, 7 pacientes evoluíram pro coma. Como podemos observar, a febre e cefaleia
por mais que sejam os sintomas mais prevalentes, não correspondem a 100% como muitas
pessoas pensam. Uma quantia considerável (25-30%) são diagnosticados com meningite sem
apresentar estes sintomas.
Também chama atenção que os sinais de Kernig/Brudzinski só estão presentes em
2% dos casos. Nosso trabalho demonstrou pouca prevalência dos sinais de Kernig e
Brudzinski, corroborando assim com o artigo a seguir citado, que disse que a associação
desses sinais se mostrou pouco presente, não significando presença ou ausência da doença
(THOMAS et al, 2002).
Quando analisados casos com doenças concomitantes, verificou-se que o principal
representante da variável doenças ou injúrias pré-existentes foram HIV/AIDS com 42 casos.
O presente estudo, mostrou que a coinfecção HIV/AIDS-Meningite foi muito frequente. Um
estudo (AGARWAL et al, 2012) mostrou que essa correlação é uma causa grande de aumento
de gravidade e mortalidade da doença, por conta da imunossupressão e ausência de resposta
competente, facilitando que formas mais graves como a fúngica se instale com maior
facilidade.
Quanto a parte de diagnostico registrou-se que em 105 pacientes foi realizada punção
lombar, o aspecto do líquor foi em sua maioria límpido. A principal forma de confirmação
diagnostica foi o quimiocitológico do líquor com (23,8%). Obtivemos dados semelhantes ao
estudo analisado a seguir (DAZZI et al, 2014) com 59,17% dos casos confirmados por exame
quimiocitológico.

77

Revista Científica FACIMED, v8, n1, Jan/Mar 2019
ISSN 1982-5285 – Artigo original

Nesta pesquisa notificou-se também informações a respeito dos agentes etiológicos,
com meningite de outra etiologia que obteve 23 casos. Os referidos estudos (SILVA e
MEZAROBBA, 2018) e (DAZZI et al, 2014) mostraram que a meningite por causa viral foi a
mais comum das infecções correspondendo a 42,1%. Como na ficha de notificação do
SINAM para meningite do Estado do Mato Grosso não possui a opção de marcar agente viral,
como agente etiológico da meningite e analisar os resultados deste artigo, supõem-se que a
meningite de outra etiologia que foi prevalente nesta pesquisa foi de origem viral, pois, como
em outros artigos (SILVA e MEZAROBBA, 2018) e (DAZZI et al, 2014), a meningite viral é
a que tem mais incidência no brasil. Porém, um dado interessante foi a baixa incidência de
meningite meningocócica no presente estudo.
Por fim, a maioria dos pacientes confirmados com meningite foram hospitalizados,
isto demonstra a gravidade da doença. Todavia, apenas uma pequena parte evoluiu para o
óbito (9.9%). De forma geral a taxa de mortalidade de nosso estudo está abaixo dos demais
estudos analisados (FARIA, SONIA e FARHAT, 1999) e (DATASUS, 2016).

CONCLUSÃO
Através desse estudo foi possível traçar uma porção dos pacientes com casos
suspeitos e confirmados de meningite Estado de Mato Grosso. Concluiu-se que os pacientes
foram de maioria do sexo masculino e a área urbana apresentou um maior número de casos.
A respeito dos principais sinais e sintomas presentes nos pacientes estudados, os que
com mais frequência foram notificados são febre e cefaleia, muitas vezes não tendo presença
de nenhum sinal clássico de irritação meníngea, como sinais de Kernig/Brudzinski e rigidez
nucal.
Finalizando, é de extrema importância que mais estudos epidemiológicos descritivos
sejam feitos, para que se descubra as possíveis falhas no âmbito de atendimento e tratamento
em relação a doença. Nosso estudo mostrou que é uma patologia em que a maioria fica
submetido a internação hospitalar, tornando-se um problema de saúde pública tendo visto que
o Brasil sofre com a disponibilidade de leitos. Portanto realizando mais estudos a respeito,
pode-se encontrar e solucionar esses erros para que o tratamento e conduta sejam mais
precisos.
Por ser uma doença de vários agentes etiológicos diferentes, existem também
diversos tratamentos diferentes, sendo necessário que haja um melhor preparo das equipes
afim de evitar desfechos mais graves.
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DEFINITION OF THE CLINICAL LABORATORY PROFILE OF
MENINGITES IN THE STATE OF MATO GROSSO ACCORDING TO
THE EPIDEMIOLOGICAL PANORAMA FROM 2010 TO 2017

ABSTRACT
The term meningitis expresses the occurrence of an inflammatory process of the meninges,
membranes that surround the brain. Meningitis of infectious origin, especially those caused by
bacteria, viruses and fungi, are the most important from the point of view of public health, due to the
magnitude of their occurrence and potential to produce outbreaks (Ministry of Health, 2009). The
objective of this study was to describe the clinical and epidemiological profile of meningitis in the
State of Mato Grosso between 2010 and 2017, identifying the demographic aspects and its relationship
with the laboratory and clinical aspects of the disease. This is a descriptive, retrospective
epidemiological study with a quantitative analytical approach, in which secondary data from SINAN
were used. All data from the study were typed, tabulated and analyzed using Epidata software (version
2.2). We analyzed 121 occurrences in the State of Mato Grosso between the years 2010 to 2017. There
was a predominance of males (61.2%) in relation to the total number of cases. The most affected age
group was the economically active age, between 20 and 50 years (52.89%). 100 patients declared
themselves pardos, totaling 82.6%. According to the clinical characteristics, 76.1% of the cases
presented fever and 67.5% headache, these being the most predominant signs / symptoms,
corroborating the pre-existing data in the literature. The presence of associated diseases showed a
strong indicative of worsening of prognosis, being HIV infection its main representative with 42 cases
(35.6%). 68.5% of the cases were confirmed. Of 114 patients 96.5% were hospitalized and 9.9% died
of meningitis from the total number of documented cases.

Keywords: Meningitis. Clinical-epidemiological. Diagnosis.
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PERFIL DE MORTALIDADE EM IDOSOS NO MUNICÍPIO DE
CACOAL-RO
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RESUMO
A população idosa brasileira vem aumentando significativamente, trazendo um novo perfil para este
grupo, tanto em seu padrão fisiológico, quanto em seu processo de envelhecimento e morte. De forma
geral, as doenças cerebrovasculares são as principais causas de morte no país. Para uma análise mais
restrita, o objetivo deste trabalho é pontuar, na cidade de Cacoal, quais as principais causas, naturais e
externas, de óbito nos últimos anos, comparando-as entre sexo masculino e feminino, entre idosos
jovens e idosos mais velhos, apontando os locais de morte predominante. O método para obtenção dos
resultados foi a utilização do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Sistema Único de Saúde
entre 2013 e 2017, que obtém dados através de fichas de Declaração de Óbito. Os resultados
demonstraram que as mortes nos idosos ocorrem mais por causas naturais que externas, sendo
neoplasia a mais prevalente. Analisando separadamente as causas externas, morte por queda foi a
principal. Os óbitos em idosos ocorrem mais em hospitais do que em casa, e o sexo feminino apresenta
valores mais expressivos para mortes hospitalares quando comparados aos homens. As mortes
ocorrem, predominantemente, entre os 60 e 79 anos. Não foram obtidos valores significativos na
comparação entre sexos para mortes externas e naturais. A partir deste trabalho foi possível concluir
que a principal causa de morte de idosos em Cacoal é a neoplasia e que o perfil de mortalidade é de
óbitos hospitalares, por causas naturais e principalmente em idosos jovens.
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INTRODUÇÃO

A expectativa de vida da população brasileira vem apresentando crescente aumento ao
longo dos anos. Uma das justificativas para essa elevação é a queda da mortalidade em
populações mais jovens. O Ministério da Saúde (2006) afirma que esse decréscimo é
multifatorial, citando como justificativa: o aumento do número de atendimentos pré-natais, o
incentivo ao aleitamento materno, o aumento do nível de escolaridade da população, aos
investimentos na infraestrutura de saneamento básico, à percepção dos indivíduos com
relação às enfermidades, assim como à melhoria no acesso da população aos serviços de
saúde, campanhas nacionais de vacinação e desenvolvimento tecnológicos da ciência médica.
Como evidente consequência desses aspectos observou-se uma elevação no percentual
de idosos, e crescimento da mortalidade nesta faixa etária. No Brasil, o número de idosos (60
anos de idade ou mais) passou de 3 milhões em 1960, para 7 milhões em 1975 e 14 milhões
em 2002 e estima-se que alcançará 32 milhões em 2020. Diante desse quadro de mudança na
conformação da população torna-se necessária uma nova visão das políticas públicas,
procurando direcioná-las também para as faixas etárias maiores.
Já na atenção básica pode-se observar esse direcionamento, através de manuais do
próprio Ministério da Saúde e também de outros órgãos, que se destinam a nortear os
cuidados específicos com a saúde dos idosos. Porém, ainda é preciso avançar muito, vemos na
prática clínica que, assim como as crianças, os idosos possuem peculiaridades relacionadas a
fisiologia e metabolismo muito diferentes do que encontramos nos adultos, o que torna
impossível usar as mesmas práticas médicas padronizadas para todas as faixas etárias.
Logo, pensando numa realidade mais próxima, tornou-se importante identificar as
causas de morte nos idosos em Cacoal, observando se seguem o padrão nacional, e
reconhecendo as especificidades locais que podem nortear as políticas de atenção à saúde do
idoso nesta cidade, utilizando os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIMRO), entre 2013 e 2017. Para tal compreensão pontuou-se quais são as principais causas
naturais e externas nos últimos anos, fazendo um comparativo entre as mesmas, também entre
o sexo feminino e masculino, entre idosos jovens (60-79 anos) e idosos mais velhos
(80+anos) e apontando os locais de morte predominantes.
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MÉTODO

Foi utilizada como fonte de informação para desenvolvimento deste trabalho o
Sistema de Informações sobre Mortalidade do Sistema Único de Saúde (SIM-SUS) referente
ao estado de Rondônia, que obtém dados através de fichas de Declaração de Óbito. Foram
investigadas as diversas causas de óbitos de pessoas com 60 anos ou mais, utilizando a
definição de idoso adotada pela Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.
Considerou-se, para a análise, o ano de ocorrência do óbito (2013, 2014, 2015, 2016 e
2017); sexo; faixa etária (60 - 79 e 80 + anos) e causa básica do óbito, segundo a
Classificação Internacional de Doenças décima revisão (CID 10).
Foram empregados como indicadores de mortalidade, a taxa de mortalidade por idade
e sexo; taxa de mortalidade por causa básica; e local do óbito (se em casa ou no hospital),
todos do município de Cacoal-RO. Essas taxas foram estratificadas por ano, sexo e faixa
etária, fazendo-se uma observação seccional, ou seja, um estudo transversal de prevalência.
Para a interpretação dos dados foram calculados riscos relativos não ajustados e respectivos
intervalos de confiança, utilizando-se o programa Epi Info 7.

RESULTADOS
Foi possível diferenciar as causas de óbitos, de maneira simplória, entre externas,
aquelas por suicídio, homicídio ou acidente, e naturais, por diversas patologias. Essa última
teve maior relevância entre os anos de 2013 e 2017 como observado na Tabela 1.

Tabela 1. Óbitos por causas externas X óbitos por causas patológicas.
Causas

N

%

Externas

64

4,6%

Naturais

1338

95,4%

Total

1402

100%

Fonte: Próprios autores.

A partir de todas as causas de morte, algumas se destacaram por sua elevada porcentagem.
Foram destacadas as 5 principais mais relevantes em número. Em primeiro estão as
neoplasias, com um total de 261 casos, no período analisado, significando em porcentagem
39,3. O Diabetes mellitus gerou 129 mortes (19,4%). Em terceiro lugar está o Infarto Agudo
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do Miocárdio com 17,8%, o que significa 118 óbitos. 12,4% foram por Hipertensão Arterial
Essencial, ou seja, ocorreram em 82 idosos. Próximo a este último estão as mortes por Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica com 74 casos (11,1).
Tabela 2. Porcentagem das cinco principais patologias que levaram idosos a óbito.
Causas

N

%

Neoplasias

261

39,3%

Diabetes Mellitus

129

19,4%

Infarto Agudo do Miocárdio

118

17,8%

Hipertensão Arterial Essencial

82

12,4%

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

74

11,1%

664

100%

Total
Fonte: Próprios autores.

A maior frequência de morte por causas externas corresponde a quedas, representando
mais da metade das cinco principais causas desse tipo de morte. Pedestres acidentados
correspondem a 15,4% e mortes por acidente com moto 11,5%. Mortes por enforcamento
chamam atenção por serem a quarta das causas externas de óbitos, ficando na frente de óbitos
por acidente de carro.
Tabela 3. Porcentagem das cinco principais causas externas que levaram idosos a óbito.
Causas
N
%
Quedas

29

55,8%

Acidente de pedestre

8

15,4%

Acidente de moto

6

11,5%

Enforcamento

5

9,6%

Acidente de carro

4

7,7%

Total

52

100%

Fonte: Próprios autores.
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Em um comparativo entre os locais de óbito, podemos observar que de 1402
analisados, 1108 pessoas morreram no hospital. Porém, comparando os dados obtidos na
diferença entre os sexos, encontramos um valor de P igual a 0,0008, sendo utilizado o nível de
significância de 5%, através do teste Qui quadrado, o que demonstra que as mulheres morrem
mais no hospital do que os homens.

Tabela 4. Óbitos no hospital X óbitos em casa de acordo com o sexo.
Sexo

Hospital

Fora do hospital

Total

Feminino

507

102

609

Masculino

601

192

793

1108

294

1402

Total
Fonte: Próprios autores.

Analisando a diferença entre a faixa etária de idosos, pode-se diferenciá-los em idosos
jovens, aqueles entre sessenta a setenta e nove anos, e os idosos velhos, que se enquadram
aqueles com mais de oitenta anos. Apesar de ser evidente a melhor qualidade de vida dos mais
“jovens” nos afazeres diários, bem como no âmbito cognitivo, existe uma discrepância
considerável entre os dois grupos com relação a mortalidade. A desproporção engloba um
valor de 15,2%, nos dando a conclusão de que os idosos jovens morrem mais do que os mais
velhos nessa amostra analisada, de 1402 idosos no município de Cacoal.
Tabela 5. Incidência da mortalidade entre as faixas etárias dos idosos.
Causas
N

%

60-79

807

57,6%

>80

595

42,4%

Total

1402

100%

Fonte: Próprios autores.

O idoso jovem, bem como o idoso velho, morre mais por causas naturais do que
causas externas. Em um número de 807 idosos jovens analisados, apenas 13 deste total
morrem de causas externas, o que corresponde a porcentagem de 1,6%, os outros 98,4%, são
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decorrentes de patologias. Na mesma linha de análise, comparou-se as causas de mortalidade
entre idosos mais velhos e percebeu-se que de um total de 595, os que morrem de causas
naturais tomam uma porcentagem de 97,1%, correspondente a 578 idosos, sendo apenas 2,9%
decorrente das causas externas. Tendo em vista esses dados, vale considerar a grande
importância do cuidado com a saúde desses pacientes, ressaltando que de um total de 1402
analisados, apenas 30 (trinta) destes morrem de causa externa.
Não foi observada diferença relevante entre os sexos comparando as duas
classificações de morte utilizadas, naturais e externas. No sexo feminino as causas externas
representaram 2,5% e no sexo masculino 1,9%. As causas naturais em mulheres foram de
97,5% enquanto que nos homens, 98,1%.

DISCUSSÃO

A pesquisa desenvolvida neste artigo foi justificada pelo o fato de que o Brasil é
considerado um país em franco processo de inversão da pirâmide etária, ou seja, cada vez
mais tem se tornado um país de idosos. Assim sendo, é importante o melhor entendimento de
quais patologias ou quais incidentes estão relacionados com a taxa de mortalidade de idosos,
no município de Cacoal – Rondônia.
As causas de óbito estudadas neste trabalho se dividem resumidamente em dois
grupos: causas externas e causas naturais. Com relação ao maior impacto, foi observado que
as causas naturais tiveram maior porcentagem de ocorrência entre as mortes analisadas nesse
período. Este fato caminha de acordo com os resultados obtidos por Lima e Costa et al. (2000,
p.43-50) em que as causas externas se apresentavam entre uma faixa de 2,7-3% de todas as
outras causas de mortalidade entre um grupo de idosos. Ou seja, é evidente que as patologias
têm um papel significante no desfecho óbito. O envelhecimento é um processo natural e
inevitável, porém o cuidado para evitar morbidades é essencial para envelhecer de maneira
saudável.
Desta forma, o idoso não perde a capacidade de raciocínio e a idade não leva
ao declínio das funções intelectuais, uma vez que a presença de patologias, e
não a idade em si, está envolvida na maior parte dos problemas que
interferem nas habilidades cognitivas dos idosos. (SCHNEIDR; IRIGARAY,
2008, p. 585-593)

Em uma comparação entre todas as causas de óbito dos idosos, observou-se que as
cinco com maior frequência foram as que se enquadravam em causas naturais. Em ordem
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crescente de frequência teve como resultado as seguintes: Neoplasias, Diabetes Mellitus,
Infarto agudo do miocárdio, Hipertensão arterial essencial e Doença pulmonar obstrutiva
crônica. Com relação a comparação com pesquisa de outros autores, houve divergência:
O principal grupo de causas básicas de óbito foi o das doenças
cardiovasculares (42,3%), seguidas das neoplásicas (17,2%), das respiratórias
(15,4%) e das doenças do sistema nervoso (9,4%). (APARECIDO; MAFFEI;
WAJNGARTEN, 2007, p. 14-20)

Neste caso, foi demonstrado o grande impacto que as neoplasias têm na população
idosa do município de Cacoal, visto que, no estudo supracitado, em primeiro lugar vem as
causas cardiovasculares.
Além disso, foi observada uma análise entre as diferentes causas externas que levam
os idosos ao óbito. Apesar da conclusão de que as causas externas não têm um impacto
significante no sentido de porcentagem, a importância do cuidado é extremamente viável, pois
são causas evitáveis.
Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 2008, p.3. “A prevenção
da queda é de importância ímpar pelo seu potencial de diminuir a morbidade e a mortalidade,
os custos hospitalares e o asilamento consequentes.
Ressalta-se que as quedas compreenderem intercorrências comuns entre os
idosos, sendo causas de internações por resultarem em fraturas diversas,
traumatismos cranianos e, eventualmente, levando ao óbito. (GOMES;
BARBOSA; CALDEIRA, 2010, p 779-786).

Em um estudo realizado por Abreu et al (2018, p.1131-1141) houve uma considerável
afirmação sobre a morte por quedas em idosos:
O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. E as quedas estão
entre os agravos que mais acometem a população idosa. As taxas de
mortalidade de idosos em decorrência de quedas estão aumentando em outros
países, em especial nos desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá,
Austrália e nos países em desenvolvimento como Índia, China e Brasil.

Portanto, assim como neste trabalho, em vários outros se pode verificar a importância
das quedas no aumento da mortalidade dos idosos.
Além das quedas, o acidente de pedestre envolvendo os idosos ocupa o segundo lugar
das causas externas.
Segundo Minayo (apud GOMES; BARBOSA; CALDEIRA, 2010, p.779-786) o
aumento dos casos de morte por homicídio e acidentes de trânsito entre homens pode estar
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vinculado ao estilo de vida moderno, às desigualdades crescentes na sociedade, à impunidade
das infrações e delinquências e à exclusão social, dentre outras causas. Estas situações
demonstram o impacto que os acidentes de trânsito envolvendo pedestres idosos têm na
mortalidade.
Entre a população observada verificou-se também o local de ocorrência dos óbitos
entre os idosos sendo que a maioria deles ocorreram nos hospitais, em termos gerais. Todavia,
comparando entre os sexos, as mulheres morrem consideravelmente mais nos hospitais do que
os homens. Reforçando a hipótese de que as mulheres procuram mais os locais de saúde do
que os homens, sendo que estes, por falta de suporte, morrem mais em casa.
Em um estudo dos óbitos em idosos residentes em Recife, Silva et al (2012, p 433441) chegou a mesma conclusão. A maioria das mortes dos idosos ocorrem em hospitais
seguida pela morte em domicílio.
Por última análise estratificou-se os idosos em dois grupos: idosos jovens (60-79 anos)
e idosos velhos (80+). Com relação a observação dessa divisão, foi evidenciado que os idosos
jovens morrem mais do que os idosos velhos. Contudo, esse resultado não foi o mesmo
encontrado em uma literatura analisada. De acordo com a Revista Brasileira de Geriatria e
Gerontologia (2012, p.433-441):
Por meio da estratificação da mortalidade segundo subgrupos etários,
observaram-se maiores coeficientes de mortalidade entre os idosos longevos
(>80 anos), com média no período de 132,91 óbitos/1.000 hab., seguidos dos
idosos de 70 a 79 anos (média de 47,79 óbitos/1.000 hab.). Os idosos mais
jovens, de 60 a 69 anos, apresentaram os menores coeficientes (média de
20,84 óbitos/1.000 hab.).

Esses resultados divergentes demonstram uma possível dificuldade na realização deste
trabalho por englobar um pequeno número de pessoas e ser limitado a um município de
pequeno porte.
A possibilidade de melhora para a população que o presente trabalho proporcionou foi
de verificar quais as principais dificuldades encontradas no município de Cacoal – Rondônia
para tentar entender melhor o que realmente leva o idoso ao óbito. Além disso, compreender
que os homens morrem mais em casa do que nos hospitais nos faz indagar quais seriam as
possíveis dificuldades que o homem encontra na busca de auxílio médico. A solução dessas
dificuldades impactaria positivamente na melhora da qualidade de vida do homem idoso.
Além disso, foi possível compreender quais são as patologias mais prevalentes em nossa
Região, o que deve atrair mais atenção e prevenção para as causas citadas. As neoplasias, com
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alta expressividade sobre a população idosa, devem ser avaliadas para uma melhora efetiva
quanto a prevenção e o diagnóstico precoce das mesmas.

CONCLUSÃO

Demonstrou-se uma maior prevalência de óbitos em idosos por causas naturais em
comparação com as causas externas. Neoplasias, corresponderam a quase 40% dos óbitos. Em
contrapartida, nos óbitos por causas externas podemos observar uma prevalência das quedas
que significaram mais de 50% dessas. Com relação a divisão de faixas etárias, os idosos
considerados jovens, de 60-79 anos foram os que demonstraram maior prevalência de óbitos
em comparação aos 80+. Em relação as causas, os dois grupos evidenciaram um maior
número de óbitos por patologias orgânicas. O dado mais significativo encontrado nas análises
foi que entre os sexos, as mulheres morrem mais nos ambientes hospitalares do que os
homens.

ELDERLY MORTALITY PROFILE IN THE MUNICIPALITY OF
CACOAL-RO

ABSTRACT
The Brazilian elderly population has been increasing significantly, bringing a new profile to this
group, both in its physiological pattern and in its aging and death process. In general, cerebrovascular
diseases are the leading cause of death in the country. For a more restricted analysis, the objective of
this paper is to point out, in the city of Cacoal, the main natural and external causes of death in recent
years, comparing them between male and female, among young and older elderly population, pointing
to the predominant death sites. The method to obtain the results was the use of the Mortality
Information System of the Unified Health System between 2013 and 2017, which obtains data through
death certificate forms. The results showed that the deaths in the elderly occur more from natural
causes than external ones, being the most prevalent neoplasia. Analyzing separately the external
causes, death by fall was the main one. Deaths in the elderly occur more in hospitals than at home, and
the female has more expressive values for hospital deaths when compared to men. Deaths occur
predominantly between 60 and 79 years old. Significant values were not obtained in the comparison
between sexes for external and natural deaths. From this paper it was possible to conclude that the
main cause of death of elderly people in Cacoal are neoplasias and that the mortality profile is of
hospital deaths, due to natural causes and especially in young elderly aged people.

Keyword: elderly, mortality, cause.
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PERFIL DOS ÓBITOS POR CÂNCER DE PULMÃO NOS
MUNICÍPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE DE RONDÔNIA

SOUSA, Diego Marques1
CAMPOS, Gustavo Luiz Silva2
CINTRA, Iago Rodrigues3
RODRIGUES, Alex Miranda4

RESUMO
A mortalidade por câncer de pulmão é um problema de saúde emergente na região norte, sendo que o
Estado de Rondônia contribui com um percentual significativo na incidência desses casos. O objetivo
desse artigo é descrever a epidemiologia das neoplasias maligna de brônquios e pulmões nas cidades
com mais de 50.000 habitantes do Estado de Rondônia, no período de janeiro de 2007 a dezembro de
2016, realizando um estudo a partir da base de dados para detectar quais os grupos de indivíduos e
perfis epidemiológicos que apresentam altos índices de mortalidade. O estudo descritivo teve como
fonte de dados o Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM), considerando
as principais variáveis sociais e demográficas dos óbitos por neoplasia de pulmão nos municípios. O
índice de mortalidade por neoplasia de pulmão é variável, estatisticamente sua relação
mortalidade/ano variou de 0,8 a 20,5 óbitos por 100.000 habitantes nos municípios estudados. A
mortalidade por câncer de pulmão nas maiores cidades de Rondônia tem afetado principalmente os
indivíduos com menor escolaridade, idade acima de 50 anos, sexo masculino, raça branca e parda. O
município de Porto Velho apresentou o maior índice de óbitos. O Câncer de Pulmão é, como descrito
acima, uma neoplasia com altas taxas de mortalidade no Estado. Os resultados obtidos poderão
contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas para a prevenção do câncer de pulmão, com
o intuito de mitigar o número de mortes, conforme medidas similares adotadas por diversos países
desenvolvidos.
Palavras-chave: Mortalidade. Câncer de Pulmão. Estado de Rondônia.
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INTRODUÇÃO

Os pulmões têm como finalidade a troca de gases entre o ar inspirado e o sangue, ou seja,
a hematose. Com exceção das cordas vocais, que são cobertas por epitélio escamoso
estratificado, toda a árvore respiratória, incluindo a laringe, a traqueia e os bronquíolos, é
revestida por células epiteliais pseudoestratificadas altas, colunares e ciliadas. (ROBBINS,
2010)
Existem vários tipos histológicos de câncer de pulmão, divididos basicamente em
Carcinoma de Pulmão de Não-pequenas Células (CPNPC) e Carcinoma de Pulmão de
Pequenas Células (CPPC). De acordo com dados divulgados pela National Câncer
Comprehensive Network (NCCN), 85% dos cânceres de pulmão pertencem à classe de
tumores de Não-pequenas células (NSCLC) e os 15% restantes, ao grupo de tumores
conhecidos como pequenas células (SCLC). (TRUFELLI,2016)
Quatro tipos histológicos distintos formam o grupo de Carcinomas de Pulmão de Nãopequenas Células (CPNPC), os quais são classificados conjuntamente, pois, quando
diagnosticados precocemente, têm potencial de cura através da ressecção cirúrgica. São eles:
Adenocarcinoma, Carcinoma Epidermóide, Carcinoma Indiferenciado de Grande Células e
Carcinoma Adenoescamoso. (TRUFELLI, 2016).
Feito o diagnóstico do câncer de pulmão é necessário fazer o estadiamento para
estabelecer a extensão da doença. A classificação adotada pela Union lnternationale Contre Le
Cancer (UJCC) foi desenvolvida por Denoix em 1946 e baseia-se no sistema TNM (TurnorNode Metastasis). Com base nesse sistema, é possível estabelecer grupos de pacientes com
características

anatômicas,

comportamentos

e

prognósticos

semelhantes

(RODRIGUES,2008). A partir desta classificação os subgrupos TNM são divididos em quatro
grupos de estadiamento, I, II, III e IV, em ordem crescente de gravidade, para nortear as
decisões terapêuticas, que podem ser feitas com: ressecções cirúrgicas, quimioterapia e
radioterapia, respeitando as devidas indicações (TOWNSEND,2010).
O câncer de pulmão é uma das neoplasias com menor taxa de cura, devido às
dificuldades no seu diagnóstico precoce. A taxa geral de cura para pacientes portadores desse
tipo de neoplasia é de 10%, lembrando-se que há grande variabilidade entre os diferentes
estadiamentos e tipos histológicos. (UEHARA, 1998)
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O câncer de pulmão é a neoplasia maligna mais comum em todo o mundo, respondendo
por 13% de todos os novos casos de câncer. De acordo com o estudo Global Burdenof
Disease Study 2015, o câncer de pulmão também é a principal causa de mortalidade por
câncer - mais de 1,7 a 1,8 milhões de mortes a cada ano e a maior taxa de mortalidade
padronizada por idade (26,6 mortes por 100.000 habitantes) entre os canceres. (ARAUJO,
2018) No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estimou um total de 596.000 novos
casos de câncer em 2016, dos quais 28.220 (4,7%) eram neoplasias pulmonares primárias. O
câncer de pulmão é o segundo câncer mais incidente entre os homens e o quarto câncer mais
incidente entre as mulheres no país. (ARAUJO, 2018)
As estatísticas nos Estados Unidos para 2009 evidenciaram que câncer de pulmão foi
responsável por 29% das mortes por câncer em mulheres e 31% nos homens nos Estados
Unidos, Câncer de pulmão em mulheres atualmente mata mais que mama, ovário e Câncer de
útero juntos. (FREITAS, 2010)
Após a análise dos dados mencionados, observamos que a incidência de câncer de
pulmão é alarmante; de fato tornou-se um tipo de câncer comum e fatal. Segundo (GUERRA,
2017), o número de novos casos de câncer aumentou de forma geral entre 2000 e 2016 no
mundo, embora existam diferenças importantes entre países e tipos de câncer. Nos países de
média e baixa renda, as doenças crônicas não transmissíveis, entre essas o câncer, estão
ultrapassando as doenças infecciosas no que se refere à utilização dos serviços de assistência à
saúde.
As taxas de mortalidade (bruta e também ajustadas por idade) entre homens e
mulheres diferiram em magnitude em todos os períodos (1980-2007), com um aumento
relativo mais significativo entre as mulheres do que entre os homens (78,4% vs. 8,2%),
provavelmente relacionado às diferenças na prevalência do tabagismo. Além disso, as taxas
de mortalidade específicas por idade aumentaram entre os homens com 65 anos ou mais e
entre as mulheres em todas as faixas etárias. (ARAUJO, 2018)
Segundo (GUERRA, 2017) Taxas padronizadas de mortalidade/100.0000 habitantes
para o câncer de pulmão em mulheres no ano de 2015 foi de 13,3 e um aumento percentual,
de 1990 para 2015, de 15,8%. Os homens tiveram uma taxa de mortalidade/100.000
habitantes de 21,9 em 2015 e redução percentual, de 1990 para 2015, de 7,5 %. O câncer de
pulmão exibiu taxa de mortalidade mais alta em homens do que em mulheres. A taxa de
mortalidade ainda permanece em proporções inaceitáveis. Ainda há grandes desafios,
principalmente quando se trata de mulheres e jovens. (JOSÉ, 2017)
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A incidência de carcinoma de células escamosas diminuiu no sexo masculino,
aproximando-se das taxas de adenocarcinoma, enquanto o adenocarcinoma aumentou
significativamente entre as mulheres. (TSUKASAN, 2017)
Segundo (DUNBEY, 2016), nos Estados Unidos da América (EUA), a mortalidade de
indivíduos de raça branca é 58,4 para cada 100.000 habitantes no ano de 2010, e de 56,4 para
cada 100.000 habitantes durante o período de 2011 a 2014. Nos indivíduos de raça negra, em
2010, houve 66,2 óbitos para cada 100.000 habitantes e, no período de 2011 a 2014, houve
64,6 óbitos para cada 100.000 habitantes.
Análise da tendência da mortalidade por câncer no Brasil e regiões geográficas, no
período de 1996 a 2010, revelou considerável diferença no padrão de morte entre as regiões
do país e entre os sexos, com tendência significativa de aumento ao longo da série histórica.
Contudo, para o período entre 2011 a 2030, foi estimada tendência de aumento da mortalidade
por câncer apenas para as regiões Norte e Nordeste, e estabilidade e/ou decréscimo para
demais regiões (GUERRA,2017).
A taxa de mortalidade ainda permanece em proporções inaceitáveis. Ainda há grandes
desafios, principalmente quando se trata de mulheres e jovens. (JOSÉ, 2017)
O diagnóstico geralmente está em estágios avançados, uma vez que os sintomas nos
estágios iniciais da doença não são comuns, aumentando a probabilidade de sintomas
debilitantes, falha de intervenções e desfechos desfavoráveis. Devido ao diagnóstico em
estágios avançados, a maioria dos pacientes não é candidata a tratamento curativo,
necessitando de tratamento paliativo com radioterapia e quimioterapia, com papel
fundamental no aumento da sobrevida global. (KNUST,2017)
Atualmente, o screening para câncer de pulmão em indivíduos assintomáticos
considerados de “alto risco” já é oficialmente recomendado em diversos países, após se
demonstrar, através de grandes estudos prospectivos, que ele efetivamente diminui a
morbimortalidade por essa doença, ao permitir um diagnóstico mais precoce – momento em
que a chance de cura é maior. A queda na mortalidade chega a 20%, valor bastante expressivo
que justifica a adoção generalizada de tal estratégia, haja vista o impacto do Ca de pulmão
dentre as causas de morte oncológica. Entretanto, no Brasil tal medida não é adotada, o que
vai de contramão na redução da morbimortalidade dessa neoplasia, que como já foi
mencionado anteriormente é alarmante. Por isso seria benéfico para o país a implementação
de um programa específico de rastreamento para o câncer de pulmão. (ANDRADE, 2002)
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Devido a tendência de aumento do número de novos casos de câncer de pulmão na
região norte, sendo que o Estado de Rondônia tem uma parcela significativa na ocorrência
desses casos, o objetivo desse artigo é descrever as características das mortes causadas por
neoplasias maligna de brônquios e pulmões nas cidades de mais de 50.000 habitantes do
Estado de Rondônia no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2016, além de analisar a
frequência dos óbitos causados por esse tipo de doença no Estado de Rondônia.

METODOLOGIA
Foram analisados dados oriundos de óbitos por neoplasia maligna de brônquios e
pulmões utilizando os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do
Ministério da Saúde. Esses dados compilados foram organizados a partir dos seguintes
critérios: Número de óbitos, Cor/Raça, Sexo, Escolaridade e Faixa Etária. Abrangendo os
indivíduos que faleceram por esse tipo de neoplasia nos municípios acima de 50.000
habitantes do Estado de Rondônia. Os dados foram analisados descritivamente entre o período
de 2007 a 2016, visando explicitar o perfil de indivíduos mais atingidos.
Não foi necessária a aprovação do Conselho de Ética e Pesquisa (CEP) para este
projeto, tendo em vista que o mesmo utiliza somente dados secundários obtidos a partir do
estudo das informações disponibilizadas no SIM (Sistema de Informação de Mortalidade)
através do site DATASUS, portanto não utilizaremos dados pessoais dos pacientes, tendo em
vista que a pesquisa conta apenas os dados estatísticos, mantendo o sigilo com relação às
informações pessoais dos indivíduos.

RESULTADOS

No período de 2007 a 2016, ocorreram um total de 866 óbitos por câncer de pulmão
nos municípios com mais de 50.000 habitantes no Estado de Rondônia. A distribuição dos
óbitos no período por município está apresentada na tabela 1. Observa-se que a maioria
absoluta dos óbitos aconteceu no município de Porto Velho (58,5%).
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Tabela 1. Distribuição dos óbitos por câncer de pulmão nos municípios com mais de
50.000 habitantes no Estado de Rondônia no período de 2007 a 2016.
Município

Número de óbitos

Valores relativos (%)

Ariquemes

64

7,4%

Cacoal

69

8,0%

Jaru

42

4,8%

Ji-Paraná

67

7,7%

Porto Velho

507

58,5%

Rolim de Moura

35

4,0%

Vilhena

82

9,5%

Total

866

100,0

Fonte: DATASUS

Tabela 2. Mortalidade por câncer de pulmão nos municípios com mais de 50.000 habitantes
no Estado de Rondônia no período de 2007 a 2016, em óbitos por 100.000 habitantes.
Ano
Município

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ariquemes

3,6

3,5

11,7

4,4

3,3

8,6

9,9

8,7

6,7

3,8

Cacoal

5,3

3,8

6,4

7,6

1,3

6,3

10,5

9,2

6,9

20,5

Jaru

5,7

3,7

1,9

7,7

17,7

7,8

10,8

3,6

5,4

9,0

Ji-Paraná

8,4

7,2

9,9

3,4

3,4

0,8

6,2

3,1

2,3

4,6

Porto Velho

13,0

10,5

10,2

12,4

9,4

9,0

9,5

8,7

10,9

10,6

Rolim de

4,1

2,0

2,0

2,0

1,9

7,7

5,4

14,3

7,1

14,1

Vilhena

3,0

4,4

4,3

9,2

13,9

12,6

8,0

15,6

15,3

9,6

Geral

8,8

7,3

8,4

8,9

7,7

7,9

8,9

8,7

8,9

10,0

Moura

Fonte: DATASUS

A distribuição da mortalidade por ano é muito irregular, variando de 0,8 (Ji-Paraná
2012) a 20,5 (Cacoal, 2016) óbitos por 100.000 habitantes
Predomínio de homens em relação às mulheres, 62% e 38% respectivamente.
Os municípios de Ariquemes, Cacoal, Jaru, Ji-Paraná e Vilhena possuem, em número
absoluto de óbitos e em indivíduos de raça branca, uma mortalidade maior que as outras raças,
isso não ocorre nos municípios de Rolim de Moura e Porto Velho. A capital do estado possui
um número absoluto de 268 casos na raça parda, valor muito maior se compara
individualmente com as outras raças. Já o município de Rolim de Moura tem a grande maioria
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dos casos, dividido em duas raças principais: a raça parda e a branca, com uma discreta
diferença, prevalecendo a raça parda.
Tabela 3 – Distribuição por raça entre os óbitos por câncer de pulmão nos municípios
com mais de 50.000 habitantes no Estado de Rondônia no período de 2007 a 2016, em
óbitos por 100.000 habitantes.
Raça
Município
Ariquemes
Cacoal
Jaru
Ji-Paraná
Porto Velho
Rolim de Moura
Vilhena
Geral
Fonte: DATASUS

Branca

Preta

Parda

Indígena

Amarela

Ignorado

38
36
20
35
164
16
50
359

1
3
5
2
22
1
5
39

21
26
17
21
268
17
20
390

0
0
0
0
2
0
0
2

0
0
0
0
3
0
1
4

4
4
0
10
48
1
6
73

Tabela 4 – Distribuição por escolaridade entre os óbitos por câncer de pulmão nos
municípios com mais de 50.000 habitantes no Estado de Rondônia no período de 2007 a
2016, em óbitos por 100.000 habitantes
Escolaridade
Município

Nenhuma

1a3
anos

4a7
anos

8 a 11
anos

12 ou
mais

Ignorada

Ariquemes

3

18

13

2

2

26

Cacoal

14

7

26

8

2

12

Jaru

14

14

4

1

3

6

Ji-Paraná

12

12

11

2

2

32

Porto Velho

100

91

59

31

27

231

Rolim de Moura

14

8

9

1

0

7

Vilhena

28

16

25

4

4

18

Geral

185

166

147

49

40

332

Fonte: DATASUS
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Tabela 5 – Distribuição por idade entre os óbitos por câncer de pulmão nos municípios com
mais de 50.000 habitantes no Estado de Rondônia no período de 2007 a 2016, em óbitos por
100.000 habitantes
Município

0 a 19
anos

20 a
29
anos

30 a
39
anos

40 a
49
anos

50 a
59
anos

60 a
69
anos

70 a
79
anos

80 ou
mais

ignorada

Ariquemes

0

0

0

11

15

13

19

5

1

Cacoal

0

0

1

2

18

16

14

13

5

Jaru

0

0

2

3

10

9

10

6

2

Ji-Paraná

0

0

1

7

8

20

19

10

2

Porto
Velho

1

6

9

38

99

133

148

66

8

Rolim de
Moura

0

2

0

3

1

12

9

8

1

Vilhena

0

1

2

3

14

17

28

15

2

Geral

1

9

15

67

165

220

247

123

21

Fonte: DATASUS

Predomínio da mortalidade entre os mais velhos, com 74,5% das mortes ocorrendo em
pessoas com 50 anos ou mais. (Tabela 5).

DISCUSSÃO
Podemos observar, com os dados da tabela 1, que não houve uma correlação entre a
proporção da população total do município com os valores relativos de óbitos, ou seja,
logicamente o município mais populoso deveria ter o maior número de óbitos e assim
sucessivamente, porém observa-se essa relação apenas na capital, Porto Velho. Vilhena, que
possui a segunda maior taxa de óbitos, é o quarto município mais populoso de Rondônia. JiParaná, que possui a quarta maior taxa de óbitos, é a segundo município mais populoso. O
que os dados demonstraram é que o município de porto velho teve uma representatividade
expressiva de 58,5% e os demais municípios apresentaram valores variando entre 4 e 9,5%.
A distribuição da mortalidade por ano nos municípios acima de 50.000 habitantes de
Rondônia variou de forma irregular, tendo valor mínimo de 0,8 óbitos por 100.000 habitantes
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no ano de 2012 em Ji-Paraná e chegando ao valor de 20,5 óbitos por 100.000 habitantes no
ano de 2016 em Cacoal. O que demonstra que não houve uma evolução estatística nos dados
apresentados.
Há predomínio de óbitos no sexo masculino em relação ao sexo feminino, com 62% e
38% respectivamente. Provavelmente relacionado às diferenças na prevalência do tabagismo
conforme (ARAUJO, 2018). Esses dados vão ao encontro do artigo (GUERRA, 2017) o qual
afirmou haver uma maior mortalidade por câncer de pulmão em homens se comparado com as
mulheres.
Nos municípios estudados nesse artigo houve o predomínio de óbitos por 100.000
habitantes nas raças pardas, 44,98% e 41,4% nos indivíduos de raça branca. A raça preta
representou apenas 4,5% do total. Nos EUA, a raça com maior número de óbitos por 100.000
habitantes é a negra, com 64,6 no período entre 2011 e 2014. Essa mesma tendência não
ocorre no Brasil e um dos fatores que possivelmente podem estar relacionados é a presença de
uma grande miscigenação no país.
A distribuição do número de casos é inversamente proporcional ao tempo de
escolaridade, ou seja, aqueles com menor escolaridade (nenhuma /185 casos ou 20,13%) são
os mais acometidos; e os com mais escolaridade (12 ou mais anos / 40 casos ou 4,35%), os
menos acometidos. No entanto, é difícil estabelecer relação com absoluta certeza, pois aqueles
que tiveram distribuição por escolaridade ignorada representam 36,12% do total ou 332 casos.
Nota-se também que, conforme os dados analisados e a revisão da literatura, o câncer
de pulmão não é uma doença comum da infância nem da adolescência. Os dados começam a
alcançar um número expressivo de óbitos a partir dos 50 anos de idade. Sendo que 28,45%
corresponde à faixa etária entre 70 e 79 anos; 25,34%, à faixa etária entre 60 e 69 anos e 19%,
à faixa etária entre 50 e 59 anos.
Podemos observar que a mortalidade acumulada é maior na capital do estado de
Rondônia do que nos outros municípios do interior.

CONCLUSÃO
Com a análise dos dados, concluiu-se que a mortalidade por câncer de pulmão é
predominante na capital do Estado, com 58,5% dos óbitos. Extrai-se também que a cidade de
Cacoal e Rolim de Moura, ambas situadas na mesma microrregião, representam juntas 17,5%
dos óbitos, com 8% e 9,5% respectivamente.
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O perfil dos indivíduos com câncer de pulmão que constam do banco de dados analisado
aponta que o índice de morte é predominante nas populações com menores índices de
escolaridade, acima dos 50 anos, sexo masculino, raça branca e parda. A partir dessa
constatação, traçamos um perfil epidemiológico do número de óbitos por câncer de pulmão
nos maiores municípios do estado de Rondônia, com o intuito de nortear futuras políticas
públicas de rastreamento para mitigação no número de mortes por essa enfermidade.
Deve-se, pois, a partir desses dados, levando em consideração o alto índice de mortalidade
desse tipo de neoplasia, e o perfil das vítimas de câncer de pulmão em nosso estado,
considerar o desenvolvimento de políticas de prevenção para o câncer de pulmão, que
poderão incluir as ações de prevenção primária e o rastreamento desse câncer na atenção
primaria à saúde.

PROFILE OF LUNG CANCER OBJECTS IN THE MUNICIPALITIES
OF MEDIUM AND LARGE PORT OF RONDÔNIA
ABSTRACT
Mortality due to lung cancer is an emerging health problem in the northern region, and the State of
Rondônia contributes a significant percentage to the incidence of these cases. The objective of this
article is to describe the epidemiology of malignant neoplasms of bronchi and lungs in cities with
more than 50,000 inhabitants of the State of Rondônia, from January 2007 to December 2016, carrying
out a study from the database to detect which groups of individuals and epidemiological profiles with
high mortality rates. The descriptive study was based on the Mortality Information System of the
Ministry of Health (SIM), considering the main social and demographic variables of deaths due to
lung neoplasia in the municipalities. The mortality rate due to lung neoplasia is variable; statistically,
its mortality / year ratio ranged from 0.8 to 20.5 deaths per 100,000 inhabitants in the cities studied.
Mortality due to lung cancer in the major cities of Rondônia has mainly affected individuals with
lower education, age over 50, male, white and brown. The municipality of Porto Velho had the highest
number of deaths. Lung Cancer is, as described above, a neoplasm with high mortality rates in the
State. The results obtained may contribute to the formulation of public policies aimed at the prevention
of lung cancer, in order to mitigate the number of deaths, according to similar measures adopted by
several developed countries.
Descriptors: Mortality. Lung cancer. State of Rondônia.
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REABILITAÇÃO ORAL DE PACIENTE NA AMAZÔNIA LEGAL EM
TRATAMENTO COM POLIQUIMIOTERAPIA PARA HANSENÍASE –
RELATO DE CASO
PEREIRA, Gidalti Meir Dos Santos1
CRUZ, Thiago Leite2
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MENDONÇA, Ivânia da Silva4
ALMEIDA, Zilanda Martins de5

RESUMO
No tratamento ao paciente hansênico, é necessária uma assistência multiprofissional, onde o
profissional da odontologia deve ser inserido, com ações preventivas, curativas e restauradoras
visando o autocuidado nestes pacientes, tendo em vista a eliminação de focos infecciosos a fim de
evitar o desencadeamento ou diminuir a intensidade de possíveis estados reacionais, auxiliando na
qualidade de vida e bem-estar do doente. Relato de caso da condição bucal e reabilitação oral de
paciente com hanseníase. O paciente apresentava raízes residuais, fratura dentária com exposição
pulpar e cáries ativas no momento da avaliação. Feito o exame clínico para detecção da condição de
saúde bucal, procedimentos preventivos, restauradores, cirúrgicos e reabilitadores foram propostos e
realizados. Os padrões precários de saúde bucal e sua relação com a hanseníase reforçam ser esta uma
população de alto risco, fazendo do cirurgião dentista mais um profissional da saúde a compor a
equipe multiprofissional no combate e controle da doença. Ressalta-se a necessidade de alcance da
atenção integral à saúde para esta população negligenciada, incluindo a odontologia.
Palavras-chave: Saúde bucal. Hanseníase. Reabilitação bucal. Amazônia Legal.
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Hanseníase, doença com alta capacidade infectante, apresenta na Amazônia legal
focos localizados nas regiões norte, centro oeste e nordeste, com altas taxas de detecção
devidas à migração associada ás frentes de colonização. A capacidade de infectar grande
número de indivíduos, apesar de poucos adoecerem, não ocorre em função apenas de suas
características essenciais, mas depende, sobretudo da relação com o hospedeiro e o grau de
endemicidade do meio. (COSTA, 2014; BRASIL, 2005; MAGALHÃES & ROJAS, 2007;
SANTOSet al. 2011)
No Brasil a hanseníase é considerada como um problema de saúde pública. Onde,
cerca de 20% das pessoas atingidas pela enfermidade pode sofrer de incapacidades ou
problemas psicossociais, com necessidade de algum tipo de apoio e/ou reabilitação.
(BRASIL, 2006)
Segundo a Portaria nº. 3.125 de 7 de outubro de 2010, do Ministério da Saúde
(BRASIL, 2010), um caso de hanseníase pode ser definido quando uma pessoa expõe um ou
mais dos seguintes sinais cardinais e que necessita de tratamento poliquimioterápico: a) lesões
e/ou área da pele com alteração de sensibilidade; b) acometimento de nervo periférico, com
ou sem espessamento, associado a alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas; e c)
baciloscopia positiva de esfregaço intradérmico. A classificação operacional é definida como:
paucibacilar (PB), pessoas com até cinco lesões de pele, e multibacilar (MB), pessoas com
mais de cinco lesões de pele (BRASIL, 2008 apud BRASIL, 2010).
Para tratar estas formas de hanseníase, o Ministério da saúde (BRASIL, 2010),
propõem esquema terapêutico composto de seis cartelas de medicamentos para casos
paucibacilares, compostas pelos medicamentos RifampicinaR (antibiótico) e DapsonaR
(antibiótico), durante 6 meses, e 12 cartelas para pacientes multibacilares, onde além das
drogas usadas nos casos paucibacilares, é acrescida a ClofazaminaR (antibiótico). Os pacientes
multibacilares podem às vezes precisar de mais que 12 cartelas para se curarem.
Essa associação evita a resistência medicamentosa do bacilo que ocorre com
frequência quando se utiliza apenas um medicamento, impossibilitando a cura da doença. A
informação sobre a classificação do doente é importante para se indicar o esquema terapêutico
correto. Os efeitos colaterais aos medicamentos que compõem a PQT (poliquimioterápico)
não são frequentes, e em geral bem tolerados. Em casos onde possam existir reações graves
como anemia hemolítica, hepatite medicamentosa, dermatite esfoliativa, plaquetopenia e
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agranulocitose,

existem

esquemas

de

medicamentos

substitutos.

(BRASIL,

2002;

ARAÚJO,2003)
Pacientes multibacilares que apresentam reações hansênicas com presença de eritema
nodoso hansênico (ENH), são tratados também com a TalidomidaR (anti-inflamatório) ou a
Prednisona (corticosteroides). (BRASIL, 2010; VIRMOND, 2003).
Segundo Filgueira et al. (2014), as reações da hanseníase são alterações do sistema
imunológico, exteriorizadas como manifestações agudas e subagudas, mais frequentes nos
casos multibacilares. Elas são caracterizadas por períodos de inflamação aguda no curso de
uma doença crônica, capazes de afetar os nervos. Infecções, distúrbios hormonais e reações
emocionais são apontados como fatores desencadeantes dessas reações.
Pires (2013) relata que as reações são fenômenos imunológicos que mostram
hipersensibilidades frente aos antígenos do bacilo, acompanhado do aumento das citosinas
inflamatórias. Podendo ocorrer em qualquer forma clínica, antes, durante ou após tratamento,
e geralmente seguem fatores desencadeantes. A busca de fatores desencadeantes das reações
deve ser rotineira, especialmente para infecções intercorrentes (ARAÚJO, 2003).
Aliados à ação direta da bactéria, os processos imunológicos reacionais podem
amplificar, em qualquer momento da doença, as necessidades de atenção dessas pessoas,
inclusive em termos odontológicos (ALMEIDA, 2010).
Pires (2013) menciona que o contágio da hanseníase se dá principalmente interhumana e o maior risco de contágio é a convivência domiciliar com o doente bacilífero.
Sendo este meio cinco a oito vezes mais frequente que no meio extrafamiliar.
Almeida et al. (2011) afirma que esta é uma doença com elevado potencial
estigmatizante e mutilante, levando em muitos casos a uma rejeição do portador pela
população, o que ocasiona uma exclusão da sociedade e do próprio paciente.
Uma das questões críticas e pouco valorizadas no plano de atenção integral às pessoas com
hanseníase é a saúde bucal, crítica pela condição econômica e social em que se insere a
doença. Além da possibilidade de lesões bucais específicas próprias da doença, a precariedade
da condição de saúde bucal reveste-se como fator de risco para ampliação da transmissão da
doença e, sobretudo, para ocorrência e perpetuação de episódios reacionais hansênicos
(MOTTA et al., 2013).
As áreas que podem ser mais afetadas na cavidade oral pela hanseníase são palato
duro e mole, rebordo alveolar da gengiva e mucosa jugal por serem regiões mais frias, então
de preferências pelo bacilo (FILGUEIRA et al., 2014). De acordo com (SCHEEPERS, 1998),
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a região da espinha nasal anterior pode ser uma área muito afetada em casos mais avançados,
ocorrendo reabsorção óssea pela presença do bacilo, por preferir esta região que apresenta
temperaturas muito baixas na cavidade oral, 32,5ºA região anterior da língua pode demonstrar
atrofia por regressão papilar. Complicações locais como úlceras e perfurações nasopalatinas
eventualmente se estabelecem em decorrência das reações hansênicas. Em casos extremos o
comprometimento da úvula pode levar à destruição completa dessa estrutura. (COSTA, 2003)
Este trabalho tem como objetivo relatar as condições odontológicas de uma paciente
com hanseníase, e, intervir em tempo oportuno na oferta de serviço com qualidade, visando
melhora na autoestima e qualidade de vida a esta pessoa. Este relato foi aprovado pelo comitê
de ética da FACIMED, de acordo com o protocolo nº 1.227.569.

RELATO DO CASO CLÍNICO

Paciente do sexo feminino, afro descendente, idade 42 anos, procurou a clínica da
FACIMED para tratamento odontológico, multibacilar para hanseníase, em tratamento há 16
meses com medicação específica para a classificação da doença, fazendo uso da
Polioquimioterapia associada com os medicamentos DapsonaR, ClofazaminaR, RifampicinaR e
TalidomidaR, apresentando reações do tipo nodular na região auricular e placas eritematosas
na região facial, sem comprometimento motor.
Na anamnese e exame clínico foi observada condição bucal precária, higienização
deficiente, gengiva edemaciada superior e inferior na região de molares, acúmulo de biofilme
em todas as superfícies dentárias e cálculo dentário na região de incisivos inferiores. Fratura
dental de incisivo central superior direito com comprometimento pulpar, cárie no incisivo
lateral superior direito com comprometimento pulpar, lesão erosiva na incisal do dente 43,
lesão abrasiva na cervical do dente 14. Raízes radiculares residuais na região dos elementos
dentários 47, 45, 17, 16, 13, 22, 23, 24 26,35, 36, 37. Paciente não apresentava lesões no
palato duro ou mole, gengiva superior e inferior, assoalho de boca ou mucosa jugal.
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Imagem 1 - Condição bucal.

Fonte: Os autores.

O planejamento clínico foi realizado tendo em vista as três importantes etapas: fase de
adequação do meio bucal, obturadora, fase restauradora, fase reabilitadora e manutenção. A
odontologia restauradora deve ser realizada em ambientes onde, infecções não devem existir.
Nas manobras de adequação do meio foram realizados procedimentos de raspagem
subgengival, controle de placa, motivação para higienização bucal e controle da dieta. Após a
realização dos procedimentos preventivos, extrações dentárias para a remoção das raízes
radiculares foram realizadas.

Imagem 2. Exodontias.

Fonte: Os autores.
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Imagem 3. Dentística.

Fonte: Os autores.

Imagem 4. Dentística

Fonte: Os autores.

Na fase obturadora, foram realizados tratamentos endodônticos, com o intuito de
impedir a passagem dos fluidos bucais ou bacterianos para o ápice dentário, estimulando
assim a reparação periapical.
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Imagem 5. Endodontias.

Fonte: Os autores.

A fratura dental e o dente com pouca estrutura dentinária foram reabilitados de forma
minimamente invasiva associando-se pinos de fibras com restaurações diretas pelas boas
propriedades mecânicas e estéticas dos pinos de fibra de vidro e das resinas compostas.

Imagem 6. Dentística

Fonte: Os autores.

Após as extrações, reabilitação com resinas compostas, prótese parcial removível
superior e inferior para substituição dos dentes perdidos foi confeccionada e instalada no
paciente.
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Imagem 7. Prótese parcial removível.

Fonte: Os autores.

DISCUSSÃO

Segundo Motta et al. (2010), em seus estudos constataram que os cuidados com a
saúde bucal podem melhorar as reações hansênicas, pois, a falta de infecções impede a
liberação de mediadores químicos que atuam no processo inflamatório. Assim sendo, sugerese que as infecções orais estão envolvidas na patogênese dos episódios reacionais como
mantenedor (SILVA & FERNANDES, 2001).
Tonello (2005) demonstrou que a saúde bucal dos hansenianos foi considerada
precária devido ao elevado índice CPOD (Dente cariado, perdido e obturado), baseado no
qual se propõe atendimento dentário destes pacientes.
Uma das questões críticas e pouco valorizadas no plano de atenção integral às pessoas
com hanseníase é a saúde bucal, crítica pela condição econômica e social em que se insere a
doença. Além da possibilidade de lesões bucais específicas próprias da doença, a precariedade
da condição de saúde bucal reveste-se como fator de risco para ampliação da transmissão da
doença e, sobretudo, para ocorrência e perpetuação de episódios reacionais hansênicos
(MOTTA et al., 2013).
A adequação do meio visa o restabelecimento da saúde bucal, sendo assim, deve ser
considerado pré-requisito de qualquer tratamento odontológico independente do grau de
complexidade (GOMES, 2010).
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Orientar estes pacientes para a escovação diária é muito importante, pois esta constitui
um meio mecânico mais eficiente para evitar o aparecimento das patologias gengivo
periodontais (LISBOA & ABEGG, 2006).
De acordo com Santiago (2009), os pacientes hansenianos apresentam higiene bucal
limitada, devido as deformações de mãos e dedos adicionada a perda de motivação e baixa no
estado geral de saúde o que corroboram para alterações periodontais
A perda dentária é um agravante que mostra inúmeras complicações de cunho
psicossociais, como a manifestação de diferentes comportamentos devido ás alterações
biológicas, físicas e emocionais (GOMES& SILVA,2010). A perda dentária pode ser avaliada
como fracasso da tentativa de realização de um trabalho restaurador ou, ainda, à falta da
prática diária da higiene bucal. Esta perda dentária poderia ser um fator agravante para estes
sujeitos, na medida em que traria certa limitação à seleção alimentar, além de todos os outros
decorrentes da própria doença, como a perda de autoestima e o estigma provocado pela
doença (MENDONÇA, 2001).
Conforme Soares e Goldberg (2011), nenhuma condição ou enfermidade sistêmica
impede o tratamento endodôntico mesmo em situações de urgência e antecedendo qualquer
intervenção.
A fratura dental e o dente com pouca estrutura dentinária foram reabilitados de forma
minimamente invasiva associando-se pinos de fibras com restaurações diretas pelas boas
propriedades mecânicas e estéticas dos pinos de fibra de vidro e das resinas compostas
(MUNIZ et al., 2005).
De acordo com Magalhães e Ferreira (2010), os profissionais de saúde devem ser
responsáveis em prover tratamentos reabilitadores mais adequados para os pacientes que
necessitam tanto de próteses totais como de parciais. Os aparelhos protéticos visam
restabelecer as funções digestivas implicadas no mecanismo da mastigação e da fonação,
dependente de todos os elementos da cavidade bucal (PESQUERO, 2005). O
restabelecimento da relação maxila e mandíbula é condição necessária para que uma
adequada reabilitação oral seja feita, devolvendo, assim a estética e a função perdida
(MUKAI, 2010).
Para muitos pacientes o uso de próteses dentárias seja para substituição de um
elemento seja o aparelho protético é capaz de melhorar sua autoestima e as relações
interpessoais, uma vez atingidas suas expectativas (NARVAI & ANTUNES, 2003). Uma
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reabilitação oral, atualmente. Deve levar em consideração também, em seu planejamento, a
possibilidade de instalação de implantes osteointegráveis. (Greco, Costa et al. 2009).
Cortela e Ignotti (2008) relataram que lesões da hanseníase existem com mais
frequência em regiões visíveis, principalmente em braços de pacientes multibacilares. Mas, de
acordo com Santos et al. (2007), o Mycobacterium leprae pode estar presente na cavidade oral
sem apresentar manifestações, podendo somente ser detectada por métodos laboratoriais mais
sensíveis, como o uso da técnica do PCR
Pallagattiet al. (2012) referem não existir lesões orais patognomônicas para a
hanseníase. Esta observação ganha força quando Martins et al. (2007) alegam que, devido a
era da poliquimioterapia, tais lesões podem não estar presentes. Segundo Opromolla e Ura
(2003), as lesões na cavidade oral em pacientes com hanseníase às vezes não sejam tão raras,
mas, como não causam nenhum incômodo, muitas vezes a mucosa oral não é examinada.
O diagnóstico e o tratamento adequado das condições de saúde bucal, sobretudo
aquelas associadas ou facilitadoras de infecções, contribuem para ajudar na redução da
incidência de episódios reacionais, e melhorar a qualidade de vida destas pessoas,
favorecendo o enfrentamento do estigma associado (MARTINEZ & SPINDOLA, 2013).

CONCLUSÃO

O tratamento odontológico deve ser oferecido a estes pacientes durante todo o
tratamento poliquimioterápico, e, mesmo após a alta, enquanto houver possibilidades de
reações hansênicas.
Os tratamentos restauradores feitos com resinas compostas e trabalhos protéticos
utilizando próteses parciais removíveis foram suficientes e eficazes para resolverem as
necessidades odontológicas do momento.
A reabilitação oral deve acontecer com vistas à redução do estigma e preconceito e
também melhorando a qualidade de vida destes pacientes.
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MOUTH REHABILITATIONIN PATIENT IN TREATMENT OF
POLYCHEMOTHERAPY IN LEPROSY - CASE REPORT
ABSTRACT
In the treatment to leprosy patients, a multidisciplinary assistance is needed, where the dental
professional must be inserted, with preventive, promotional, curative and restorative actions, aimed at
self-care in these patients, with a view to eliminate infectious outbreaks to avoid the onset or reducing
the intensity of possible reaction conditions, assisting in the quality of life and well-being of the
patient. Case report of mouth rehabilitation multibacillary patient. The patient had residual roots, tooth
fracture with pulp exposure and active caries at the time of evaluation. Made clinical examination for
detecting oral health condition, preventive procedures, restorative, surgical and rehabilitation have
been proposed and realized. The poor standards of oral health and its relationship with leprosy
reinforce that this is a high-risk population, making the dentist another health professional to compose
the multidisciplinary team in combating and controlling the disease. We emphasize the need to
achieve comprehensive health care for this underserved population, including dentistry.
Key-words: Oral health. Leprosy. Oral rehabilitation.
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TUBERCULOSE EM CACOAL – RONDÔNIA. ESTUDO DESCRITIVO
CLINICO-EPIDEMIOLÓGICO NA POPULAÇÃO INDÍGENA, NO
PERÍODO DE 2010 A 2016
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RESUMO
O estudo objetiva descrever o perfil clínico e epidemiológico da tuberculose em Cacoal-RO, focando
na
população
indígena,
no
período
entre
2010
a
2016.
Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo descritivo, com dados do Sistema de Informação
de Agravos de Notificação (SINAN), sendo incluídos as notificações de tuberculose em Cacoal-RO,
registradas no SINAN de 2010 a 2016 e foram excluídas as notificações duvidosas, incompletas, com
registro de outro período. Os dados foram analisados com o software Epi Info (CDC). Das 207
notificações no período, 73 ocorreram na população indígena, com incidência chegando a
1440/100.000 em 2011 e 2012. O modo de apresentação clínica, na população indígena 97,3% dos
casos eram tuberculose do tipo pulmonar, contra 88,9% na população não indígena, a comprovação
baciloscópica foi possível em 32% dos indígenas, contra 38% na população não indígena, ainda nos
indígenas a principal porta de entrada foi detecção de caso novo 75,34% e 27,4% eram recidivas,
enquanto nos não indígenas 81,1% forma novos casos e 11,1% foram recidivas. A incidência da
tuberculose mostrou-se inferior a relatada em outros municípios do Estado de Rondônia,
adicionalmente a elevada incidência da tuberculose na população indígena demonstram a necessidade
de maiores estudos para identificação das causas desta diferença.
Palavras chave - Tuberculose, epidemiologia, medicina tropical, saúde de populações indígenas.
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O Mycobacterium tuberculosis é uma bactéria infecciosa e transmissível que se
propaga através de aerossóis provenientes da fala, do espirro e principalmente da tosse da
pessoa portadora, pessoa bacilífera. Apresenta elevada incidência e prevalência em todo o
mundo, causando aproximadamente dez milhões de novos casos e ocasionando mais de um
milhão de mortes a cada ano.
Depois de inalado o Mycobacterium tuberculosis chega aos pulmões, de onde é
disseminado pelas vias vasculares podendo alcançar diversos órgãos e sistemas. Quanto a sua
apresentação pulmonar, além de ser mais frequente, é também a mais relevante para a saúde
pública, sendo a principal responsável pela transmissão da doença. Quando essa se
desenvolve, a maioria das pessoas possuem um bom sistema de defesa contra o bacilo,
entretanto, aquelas que têm a imunidade deprimida como os portadores do HIV, pacientes
com câncer, pessoas com anemia ou mal nutridas estão mais suscetíveis a desenvolver a
tuberculose, entre elas, os indígenas.
Em seu contato com os europeus os índios foram forçados a mudar seus sistemas
sociais, culturais e ambientais, além de ficarem limitados às reservas demarcadas, o que os
levou a precárias condições de vida e agravamento da situação sanitária e de saúde,
propiciando um ambiente para transmissão e difusão da tuberculose. Estudos realizados na
região Amazônica e Centro-Oeste vêm apontando que o impacto da tuberculose sobre as
populações indígenas tem sido de grande magnitude, gerando uma maior incidência nesta
população quando comparado a não indígena, o que se projeta também na incidência infantil,
até 15 anos.21 Alguns fatores de risco já descritos para o desenvolvimento da tuberculose
estão presentes em várias etnias indígenas, como grande número de pessoas por domicílio,
que na maioria das vezes são pouco ventilados e iluminados; desnutrição; parasitismo
intestinal e condições socioeconômicas muitas vezes precárias.
No Estado de Rondônia, pesquisas epidemiológicas asseguravam que na década de
1990 os indígenas apresentavam dez vezes mais chance de adoecer e morrer de Tuberculose
(TB) que outros segmentos da população. Além disto outros pesquisadores que descreveram a
epidemiologia da tuberculose na população indígena da etnia Suruí residente no município de
Cacoal em Rondônia, observaram uma incidência média de TB superior 2.500/100.000.
Outros estudos também em populações indígenas de Rondônia demostraram a presença de
cepas resistentes a rifampicina e Isoniazida, caracterizando uma endemia de grande
magnitude e de difícil controle.
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Assim, como hipótese, população indígena deve apresentar uma maior incidência da
tuberculose quando comparada com as demais populações, tanto no âmbito geral quanto no
específico, bem como incidência maior em crianças e adolescentes de até 15 anos.
Visto isso, este estudo epidemiológico retrospectivo com abordagem quantitativa e
analítica busca identificar o perfil epidemiológico da tuberculose com foco na população
indígena, em cidade Amazônica, não atendo-se a uma etnia única, utilizando dados do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no período de 2010 a 2016. 19
Nesse artigo, as variáveis utilizadas foram: etnia, faixa etária, sexo, alcoolismo, tipo de
entrada, baciloscopia de escarro, doenças e agravos associados, tratamento diretamente
observado e situação de encerramento, no entanto a situação vacinal não foi avaliada.
Assim sendo, esse estudo justifica-se pois a tuberculose tem um grande destaque no
cenário mundial e há um grande esforço do ministério da saúde voltado especificamente ao
controle e erradicação dessa doença, além disso essa enfermidade possui dentre alguns fatores
de risco, a predileção por povos marginalizados e subdesenvolvidos, então se torna pertinente
uma descrição de seu perfil epidemiológico, sendo válido o enfoque na população indígena,
visto que é uma população com características ímpares que podem favorecer ao
desenvolvimento da doença.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo com abordagem descritiva,
visando à descrição do perfil epidemiológico da tuberculose com foco na população indígena
em Cacoal-RO realizado com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN), obtidos junto à SEMUSA do município de Cacoal e de acordo com a portaria
510/2016 do CNS essa pesquisa não necessita da avaliação do sistema CEP/CONEP.
Os critérios de inclusão foram às notificações de pacientes com diagnóstico de
tuberculose, na cidade de Cacoal, registradas no SINAN no período de 2010 a 2016. Já os
critérios de exclusão foram às notificações duvidosas, incompletas, com registro de outro
período e as variáveis não selecionadas para este estudo.
A amostra do estudo correspondeu às pessoas que adoeceram de tuberculose em
Cacoal no período selecionado. A coleta de dados foi realizada por etapas, incluídas as
variáveis mostradas no SINAN, que foram incorporados às planilha do Microsoft Excel 2016.
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Para a análise estatística, utilizou-se o programa EPI INFO 7.2.2.2 os dados foram
apresentados em frequência absoluta e relativa percentual, com auxílio de tabelas.
A discussão acontece em torno dos dados epidemiológicos mundiais, nacionais,
regionais e locais, além de contemplar informações do banco de dados e informações do
DATASUS, somados a epidemiologia da população de risco indígena e fatores de risco
associados.

RESULTADOS

No período de 2010 a 2016, foram notificados 73 casos de tuberculose na população
indígena de Cacoal - RO, com as taxas de incidência variando entre 380/100.000 no ano de
2016 a 1440/100.000 em 2011 e 2012 (Tabela 1).
Tabela 1. Incidência da tuberculose na população indígena em Cacoal – RO.
ANO
2010

N° CASOS INDIGENA / NÃO
INDIGENA
8/17

INCIDENCIA (CASOS/100 MIL
HABITANTES)
608

2011

19/15

1440

2012

19/23

1440

2013

11/24

836

2014

6/24

456

2015

5/12

391

2016

5/19

380

Fonte: SINAN

Quanto a população indígena foi observada uma prevalência de 53,4% dos casos em
indivíduos do sexo masculino e a idade média foi de 30±19 anos (média±desvio padrão),
16,4% dos casos aconteceram em menores de 15 anos e 94,5% dos índios vivem em zona
rural. Enquanto que na população não indígena, 58,0% dos casos aconteceu em indivíduos do
sexo masculino e a idade média foi de 39,5±19,5 anos (média±desvio padrão), 7,7% dos casos
aconteceram em menores de 15 anos e 83,5% moram em zona urbana. (Tabela 2).
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Tabela 2. Distribuição dos casos de Tuberculose quanto ao gênero e idade na população
indígena e não indígena de Cacoal – RO.
Quanto ao gênero da população
Indígena

Não indígena

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

53,40%

46,60%

58%

42%

Quanto à idade da população
Indígena

Não indígena

> 15 anos

<15 anos

> 15 anos

<15 anos

83,60%

16,40%

92,30%

7,70%

Fonte: SINAN

Quanto ao modo de apresentação clínica da doença, verificou-se que na população
indígena 97,3% dos casos eram Tuberculose do tipo pulmonar. Entretanto, apenas em 32%
dos casos tiveram a comprovação baciloscópica. Já na população não indígena, 88,9% dos
casos eram pulmonares, com apenas 38% dos casos com comprovação baciloscópica (Tabela
3).

Tabela 3. Modo de apresentação da doença e comprovação baciloscópica
Quanto ao modo de apresentação clínica da doença
Indígena

Não indígena

Tuberculose

Tuberculose

Tuberculose

Tuberculose

Pulmonar

Extrapulmonar

Pulmonar

Extrapulmonar

97,30%

2,70%

88,90%

11,10%

Quanto à comprovação baciloscópica
Indígena
Positiva
32%

Não indígena
Negativa
68%

Positiva

Negativa

38%

62%

Fonte: SINAN

A principal porta de entrada dos pacientes indígenas, foi a detecção de caso novo,
representando 75,34% dos casos, embora 27,4% dos casos fossem recidivas sendo que todos
os casos evoluíram para cura (Tabela 4).
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Tabela 4. Modo de ingresso e de egresso do paciente ao tratamento na população indígena
Novos casos

75,34%

Recidivas

27,40%

Cura

100%

Fonte: SINAN

Já na população não indígena a principal forma de entrada foi a detecção de caso
novo, representando 81,1% dos casos, embora 11,1% dos casos fossem recidivas. Quanto à
evolução 86,5% dos indivíduos evoluíram para cura, 2,9% para abandono, 2,9% para óbito
por tuberculose, 1,5% par óbito por outras causas (Tabela 5).
Tabela 5 – Modo de ingresso e de egresso do paciente ao tratamento na população não
indígena
Novos casos
81,10%
Recidivas

11,10%
Evolução

Cura

86,50%

Abandono

2,90%

Óbito por tuberculose

2,90%

Óbito por outras causas

1,50%

Fonte: SINAN

Quanto à etnia, 35,3% dos casos ocorreram em indivíduos de populações indígenas,
29,5% em indivíduos brancos, 29,0% em indivíduos pardos, 5,8% em indivíduos negros e 1
% em indivíduos amarelos (tabela 6).
Tabela 6. Distribuição da incidência de tuberculose conforme etnia
População indígena

35,30%

Indivíduos brancos

29,50%

Indivíduos pardos

29,00%

Indivíduos negros

5,80%

Indivíduos amarelos

1%

Fonte: SINAN
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DISCUSSÃO
A Organização Mundial da Saúde e seus parceiros anunciaram em 2014 uma estratégia
de tuberculose pós-2015 e metas para o acompanhamento, visando findar a epidemia mundial,
pois, essa doença é causa de morte, anualmente, de aproximadamente um milhão de pessoas .
Propõe-se a reduzir a incidência da tuberculose em 90% até 2035, tendo como partida a
incidência de 2015, para tal, preconiza-se o diagnóstico precoce e rastreio sistemático (busca
ativa) de contatos e grupos de alto risco4,5.
Os mais de 240 povos indígenas somam, segundo o Censo IBGE 2010, 896.917
pessoas. Destes, 324.834 vivem em cidades e 572.083 em áreas rurais, o que corresponde
aproximadamente a 0,47% da população total do país. Há algumas décadas vêm sendo
disponibilizados dados a respeito da tuberculose entre os indígenas no Brasil. Estudos
recentes realizados em etnias distintas do país mostram altas incidências da doença nesta
população, muitas vezes maior que na população não indígena.
Neste contexto e baseado nos fatores de risco individuais desta população, estudos
chamam atenção para a necessidade de implementação de medidas de prevenção e controle
voltados especificamente para a realidade dos povos indígenas14,16,18,23.
Segundo estudo publicado em 2012, que analisou todas as notificações de Tuberculose
no Estado de Rondônia, no período de 1997 até 2006, foram realizadas 4832 notificações da
doença, dentre elas 322 eram de indígenas, uma incidência de 6,7%, baixa comparada ao total
de notificações, porém alta se comparada apenas entre os indígenas, sendo a maioria no sexo
masculino, tanto na população indígena, quanto na não indígena 21,22.
A tuberculose é uma endemia de grande relevância e magnitude na população indígena
de Cacoal – RO. As raízes históricas, sociais e biológicas desta endemia estão além do escopo
desta pesquisa, entretanto, nossos dados apontam para uma melhora no coeficiente de
incidência em relação aos coeficientes observados na década de 1990. Entre os fatores que
podem ser elencados para justificar essa diminuição, ressaltamos a melhor atenção integral à
saúde indígena, ações de vigilância mais efetivas. Dadas às dificuldades operacionais em
relação à saúde indígena não permitem descartar ainda subnotificação e falha diagnóstica
como razões da diminuição da incidência observada nesta população.
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Embora a incidência da tuberculose tenha diminuído em relação a estudos anteriores,
ainda pode ser considerada muito elevada. As razões desta elevada incidência carecem de
pesquisas mais profundas, embora a subnotificação e falha diagnóstica não possam ser
descartadas como fatores contribuintes na redução observada.
A incidência da tuberculose observada mostrou-se menor que a relatada em outros
municípios do Estado de Rondônia, com a grande variabilidade na taxa de incidência
observada é necessária uma reflexão sobre a relevância de fatores operacionais nestes
resultados, como a subnotificação e falha diagnóstica. Adicionalmente a elevada incidência da
tuberculose na população indígena demonstram a necessidade de maiores estudos para
identificação das causas desta diferença. As questões operacionais, bem como a consistência
do banco de dados necessitam ser consideradas para o melhor entendimento das diferenças
entre as populações indígenas e das demais etnias no município de Cacoal – Rondônia.
TUBERCULOSIS IN CACOAL – RONDÔNIA. A DESCRIPTIVE CLINICALEPIDEMIOLOGICAL STUDY, FOCUSING ON THE INDIGENOUS POPULATION
IN THE PERIOD FROM 2010 TO 2016

ABSTRACT
The objective of this study is to describe the clinical and epidemiological profile of tuberculosis in
Cacoal - RO, focusing on the indigenous population, between 2010 and 2016. This is a descriptive,
retrospective epidemiological study with data from the Notification Disease Information System
(SINAN), including reports of tuberculosis in Cacoal-RO, registered at SINAN from 2010 to 2016,
and the dubious, incomplete or with another period reports were excluded. Data were analyzed with
Epi Info software (CDC). Of the 207 notifications in the period, 73 occurred in the indigenous
population, with an incidence reaching 1440 / 100,000 in 2011 and 2012. The clinical presentation in
the indigenous population was 97.3% of the cases were pulmonary tuberculosis, compared to 88, 9%
in the non-indigenous population, bacilloscopic evidence was possible in 32% of the indigenous
population, compared to 38% in the non-indigenous population, while in the natives the main gateway
was new case detection 75.34% and 27.4% were relapses, while in the non-indigenous 81.1% formed
new cases and 11.1% were relapsed. The incidence of tuberculosis was lower than that reported in
other municipalities in the State of Rondônia. In addition, the high incidence of tuberculosis in the
indigenous population shows the need for further studies to identify the causes of this difference.
Keywords: Tuberculosis, epidemiology, tropical medicine, health of indigenous populations.
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