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A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM
AMBIENTE HOSPITALAR
Marino, Igor Luiz1
Marino, Nathalia Fernandes2
Junior, Adival José Reinert3

RESUMO
Hoje em dia, cada vez mais vem se notando a grande importância de ter em um ambiente hospitalar uma
equipe multiprofissional, seja para uma melhor abordagem como também para suprir todas as
necessidades do pacientes, e o fisioterapeuta especialista na área respiratória tem uma grande
importância nessa equipe visto que está capacitado para avaliar, intervir e auxiliar o tratamento
medicamentoso com recursos seja eletroterapêuticos, manuais, de incentivadores respiratórios ou até
mesmo com auxílio de aparelhos como de pressão positiva ou ventiladores mecânicos. O fisioterapeuta
tem como objetivo principal, reduzir tempo de suporte ventilatório, internação, oxigenoterapia, prevenir
condições proveniente ao período de internação além de melhorar capacidade ventilatória e trazer o bemestar ao paciente. Estudos nos indicam que os perfis dos pacientes internados são, na sua grande maioria,
com problemas respiratórios ou de grande potencial para adquiri-los. Artigos destacam a importância de
uma intervenção fisioterapêutica dentro do hospital, podendo ser em diferentes setores como: uma
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Enfermarias, no Pós cirúrgico imediato ou em uma patologia já
instalada. Dados atuais já mostram que cada dia mais esse tema vem sendo analisados e estudados afim
de enfatizar a eficácia e tal intervenção e mesmo assim ainda existe uma grande necessidade de continuar
realizando pesquisas.
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INTRODUÇÃO
Em um ambiente hospitalar uma equipe melhora a efetividade do tratamento e prevenção
de doenças ou condições de saúde, (ULTRA, 2009) sendo composta por médicos, enfermeiros,
fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, entre outros.
(CARDOSO et al 2013).
O fisioterapeuta respiratório vem mostrando necessário dentro dessa equipe uma vez que
a grande maioria da hipótese diagnostica é de cunho respiratório. (TAQUARY et al 2013).
Com o objetivo de destacar importância de um fisioterapeuta respiratório dentro de um
hospital, para isso deve-se enfatizar suas atribuições e técnicas realizadas.
Foi selecionado artigos científicos nas plataformas LILACS (Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde), SciELO (Scientific Electronic Library Online)
entre as datas 2005 a 2018, bem como livros do acervo pessoal com temas pertinente ao assunto.
Como critério de exclusão, foi retirado artigos mais antigos que as datas supracitadas e
artigos em língua estrangeira.

REVISÃO DE LITERATURA

Em um ambiente hospitalar presa-se por uma equipe completa e qualificada afim de
fornecer para seu paciente o que há de melhora para e prevenção e tratamento de doenças ou
condições de saúde, com isso uma equipe multidisciplinar vem ganhando forças e tornando-se
mais efetiva para colaboração de todos. (ULTRA, 2009) Uma equipe multiprofissional deve ser
composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos,
assistentes sociais, entre outros (CARDOSO et al 2013).
Um estudo realizado em um hospital de Goiás mostrou que a maior incidência para
internação hospitalar é por distúrbios respiratórios, cerca de 69%(TAQUARY et al 2013),
mostrando assim a necessidade de um fisioterapeuta especialista atuante dentro de um hospital.

Atribuições da fisioterapia respiratório

Segundo o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional-COFFITO prescrito
no Art. 3º da RESOLUÇÃO Nº 400, DE 03 DE AGOSTO DE 2011 é de competência do
fisioterapeuta respiratório as seguintes funções:
5
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I – Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese, solicitar e realizar interconsulta e encaminhamento;
II – Realizar avaliação física e cinesiofuncional do sistema cardiorrespiratório e neuro-musculoesquelético;
III – Realizar avaliação e monitorização da via aérea natural e artificial;
IV – Solicitar, aplicar e interpretar escalas, questionários e testes funcionais;
V – Solicitar, realizar e interpretar exames complementares como espirometria e outras provas de
função pulmonar, eletromiografia de superfície, entre outros;
VI – Determinar diagnóstico e prognóstico fisioterapêutico;
VII – Planejar e executar medidas de prevenção, redução de risco e descondicionamento
cardiorrespiratório;
VIII – Prescrever e executar terapêutica cardiorrespiratória e neuro-musculo-esquelética;
IX – Prescrever, confeccionar e gerenciar órteses, próteses e tecnologia assistiva;
X – Aplicar métodos, técnicas e recursos de expansão pulmonar, remoção de secreção,
fortalecimento muscular, recondicionamento cardiorrespiratório e suporte ventilatório;
XI – Utilizar recursos de ação isolada ou concomitante de agente cinésio mecanoterapêutico,
termoterapêutico,
crioterapêutico,
hidroterapêutico,
fototerapêutico,
eletroterapêutico,
sonidoterapêutico, entre outros;
XII – Aplicar medidas de controle de infecção hospitalar;
XIII – Realizar posicionamento no leito, sedestação, ortostatismo, deambulação, além de planejar e
executar estratégias de adaptação, readaptação, orientação e capacitação dos
clientes/pacientes/usuários, visando a maior funcionalidade e autonomia;
XIV – Monitorar os parâmetros cardiorrespiratórios;
XV – Gerenciar a ventilação espontânea, invasiva e não invasiva;
XVI – Manter a funcionalidade e gerenciamento da via aérea natural e artificial;
XVII – Realizar a titulação da oxigenoterapia e inaloterapia;
XVIII – Determinar as condições de alta fisioterapêutica;
XIX – Prescrever a alta fisioterapêutica;
XX – Registrar em prontuário consulta, avaliação, diagnóstico, prognóstico, tratamento, evolução,
interconsultas, intercorrências e alta fisioterapêutica;
XXI – Emitir laudos, pareceres, relatórios e atestados fisioterapêuticos;
XXII – Realizar atividades de educação em todos os níveis de atenção à saúde, e na prevenção de
riscos ambientais e ocupacionais.

Técnicas respiratórias

O fisioterapeuta pode realizar atendimentos com técnicas de desobstrução de vias aéreas,
afim de retirar secreções acumuladas melhorando a troca gasosa e diminuindo o risco de
infecções pulmonares (AMBROZIN et al 2013), como também técnicas que ajudam restaurar
pressões e volumes pulmonares.
Podemos listar as principais manobras realizadas.

Vibrocompressão torácica

É uma técnica de higiene brônquica que consiste na associação das manobras de
vibração e de compressão torácicas, no sentido anatômico dos arcos costais, aplicada na fase
expiratória do ciclo respiratório, de forma constante, lenta e moderada (SARMENTO, 2005).
6
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Técnica de expiração forçada huffing

É uma técnica que tem por finalidade remover muco brônquico utilizando expirações
com o máximo fluxo aéreo (DAMÁZIO, 2009).

Oscilação oral de alta freqüência

É um dispositivo que combina a ação da pressão positiva expiratória nas vias aéreas
(PEEP) com a oscilação oral de alta freqüência, gerando vibrações endo-brônquicas. Esta
técnica utiliza um dispositivo em forma de cachimbo, provido de uma esfera de aço sustentada
sobre um suporte em forma de funil que, durante a expiração, gera oscilações (DAMÁZIO,
2009).

Tosse assistida

É uma técnica que consiste na aplicação de uma pressão externa manual sobre o tórax,
fornecendo assim um auxílio da tosse (VEGA, 2012).

Aspiração oro e nasotraqueal

Técnica utilizada para remoção de secreções das vias aéreas mantendo-as pérvias e
melhorando a ventilação e a troca gasosa (DAMÁZIO, 2009).

Manobra de compressão e descompressão torácica

Técnica que compreende a compressão do tórax durante a expiração e descompressão
abrupta no início da inspiração. Pode ser realizada durante a respiração espontânea ou ventilação
mecânica (DAMÁZIO, 2009).

Exercícios respiratórios de expiração abreviada

Exercício que utiliza inspirações fracionadas, intercaladas por breves expirações até que
se atinja a capacidade pulmonar total (CPT) (DAMÁZIO, 2009).
7
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Exercício respiratório frenolabial

Consiste na expiração realizada com os lábios franzidos ou dentes semifechados
(SARMENTO, 2005).

Exercícios respiratórios diafragmático

Exercício de mimetização do ato ventilatório normal. O paciente é orientado a mover
predominantemente a parede abdominal durante a inspiração e a reduzir o movimento da caixa
torácica (SARMENTO, 2012).

Exercícios de expansão torácica localizada

Conjunto de exercícios que realizam a expansão da caixa torácica por meio de estímulos
manuais na região que se quer expandir (DAMÁZIO, 2009).

Soluços inspiratórios

Exercício baseado em um padrão específico de sucessivos e pequenos volumes
inspiratórios até que se alcance a capacidade inspiratória máxima (DAMÁZIO, 2009).

Inspiração em tempos

É uma adaptação dos suspiros inspiratórios, onde se adiciona uma pausa inspiratória
entre os volumes inspiratórios sucessivos (VEGA, 2012).

Incentivadores respiratórios

Dispositivo utilizado como recurso mecânico para incentivar o paciente a realizar
esforços inspiratórios máximos e que funcionam com um “feed back visual¨, quantificado pela
elevação de esferas plásticas ou por outros tipos de dispositivos em uma ou mais câmaras de
equipamentos. Os equipamentos disponíveis são fluxo ou volume dependente (SARMENTO,
2005).
8
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Exercícios respiratórios com respiração por pressão positiva intermitente – RPPI.

Modo de aplicação de pressão positiva durante a fase inspiratória do ciclo respiratório,
gerada a partir de ventiladores ciclados a pressão ou volume, por meio de máscaras facial ou
bucal (SARMENTO, 2005).
Exercícios com pressão positiva expiratória - EPA

Consiste na manutenção de pressão positiva expiratória no final da expiração, sendo sua
aplicação realizada por meio de máscara facial ou bucal com válvula inspiratória unidirecional e
resistência expiratória gerada por válvula de PEEP (geralmente uma válvula spring loaded) ou
orifício de pequeno diâmetro (DAMÁZIO, 2009).

Exercícios respiratórios por pressão positiva contínua nas vias aéreas - CPAP

Consiste na manutenção de pressão positiva nas vias aéreas durante todo o ciclo
respiratório, podendo ser realizada por meio de máscara facial com gerador de fluxo contínuo de
gás ou gerador eletrônico, gerador de fluxo específico ou ventilador ciclado à pressão adaptado
(VEGA et al 2012).

Treinamento muscular inspiratório

Consiste em resistir a inspiração com uma carga de pressão inspiratória específica, por
meio de um resistor “spring-load” para o treinamento da força e resistência muscular
inspiratória. Este possui uma válvula unidirecional fluxo-independente para assegurar a
resistência constante (carga linear) e possibilitar um ajuste específico da pressão entre 7 e 41
cmH²O, a ser programado. O aparelho é acompanhado de bocal e clip nasal (DAMÁZIO, 2009).

Aspiração endotraqueal – sistema aberto

Técnica utilizada para remoção de secreções das vias aéreas artificiais (tubo orotraqueal,
nasotraqueal ou traqueostomia) mediante a utilização de uma sonda conectada a um gerador de
pressão negativa (GUIMARÃES et al 2012).
9
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Aspiração endotraqueal- sistema fechado

Técnica utilizada para remoção de secreções das vias aéreas artificiais (tubo orotraqueal,
nasotraqueal ou traqueostomia) mediante a utilização de sistema de aspiração fechado conectado
a um gerador de pressão negativa (CASALI e MATOS, 2010).

Ventilação mecânica não-invasiva

Técnica de administração de suporte ventilatório através de pressão positiva utilizando
como interface máscaras orofaciais, nasofaciais ou faciais totais (CASALI e MATOS, 2010).

Hiperinsuflação manual com ambu

Manobra realizada de forma manual, por meio de uma bolsa de ressuscitação, tipo
AMBU, acoplada ao paciente por meio do tubo endotraqueal ou traqueostomia. Consiste de
inspirações lentas e profundas consecutivas, ofertando um volume pelo menos 50% maior do
que o ajustado no ventilador mecânico, seguidas de pausa inspiratória em torno de 2 segundos e
rápida liberação da compressão do ambu, associado ou não à compressão torácica, promovendo
aumento do fluxo expiratório. Um volume de oxigênio puro é liberado a cada compressão da
bolsa (VEGA et al 2012).

A importância da fisioterapia respiratória em ambiente hospitalar
A atuação do fisioterapeuta em ambiente hospitalar consiste basicamente como por
exemplo, Higiene brônquico de vias aéreas, exercícios físicos, exercícios de reexpansão
pulmonar (FEITEN et al 2016), de forma eletiva ou não nos setores pronto-socorro, Unidade de
Terapias Intensivas como também no pré e pós-operatórios, entre outras, visando principalmente
reduzir complicações e tempo de internação hospitalar (TAQUARY et al 2013).
Com um trabalho especifico da fisioterapia respiratória, é possível reduzir complicações
respiratórias ou pulmonares comuns em pacientes pós cirúrgicos cardíacos, melhorando sua
oxigenação e sua troca gasosa (SANTOS, 2018).
Leme (2016) publicou em um artigo, que estratégia de recrutamentos alveolares teve um
ganho positivo, reduzindo tempo de internação hospitalar, incluindo na Unidade de Terapia
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Intensiva, e melhorou também a troca gasosa e mecânica da respiração em um público de
paciente pós-operatório de cirurgia cardíaca.
O uso do CPAP associado a fisioterapia respiratória convencional manteve um VC e
VRE em pacientes obesos submetidos a gastroplastia, mostrando que esse recurso pode diminuir
complicações pulmonares, principalmente atelectasias provenientes a diminuição desses
volumes (SOUZA et al 2016).
Um estudo publicado em 2017 avaliou artigo publicados entre 1993 e 2015 que falavam
sobre a eletroestimulação e seus efeitos para a função respiratória de pacientes, e os resultados
mostraram que tal intervenção terapêutica e capaz de altera não só a função respiratória,
pulmonar e de tosse das pessoas com lesão espinal (MACEDO et al 2017).
Em pacientes pós cirúrgicos bariátricos recursos que mostraram efetividade são: pressão
positiva de s níveis e/ou exercícios com carga inspiratória, que não só preservaram volumes
pulmonares importante como também preveniram complicações comuns nesses pacientes como
atelectasias (ROCHA et al 2018).

Conclusão

A partir dos artigos analisados, podemos concluir que junto com outros profissionais o
fisioterapeuta respiratório pode e deve atuar dentro de um hospital, visto que dispõe de um
grande arsenal para tratamentos de cunho respiratório, visto que artigos mostram a eficácia em
diferentes setores.
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A SOBRECARGA DOS CUIDADORES INFORMAIS DE INDIVÍDUOS
COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS
Gabriella Tito Santos
Carla Caroline Lenzi Armondes
Harrison Carlos da Silva
Sabrina Peviani Messa
Marcio Akio Nakanishi
RESUMO
As doenças neurológicas têm uma alta prevalência, mundialmente e tem gerado níveis diversos de
sobrecarga nos Cuidadores Informais (CI). Desse modo objetivou - se avaliar a sobrecarga dos CI dos
indivíduos que sofrem com alguma sequela funcional, após serem acometidos por alguma patologia
neurológica. Esse estudo foi realizado com 7 CI na Clínica Escola de Fisioterapia da FACIMED, onde
foi realizado entrevista no momento em que o paciente era atendido. É de caráter descritivo e tranversal.
Os resultados revelaram que os cuidadores informais apresentavam uma média de idade de 55,14 anos, a
maioria do sexo feminino, casados, com ensino fundamental completo, que realizam trabalho doméstico.
O Nível de sobrecarga observado nessa amostra é elevado com média de 66,14. E o domínio que mais
influenciou no aparecimento da sobrecarga foi o Sobrecarga Emocional apresentando uma média igual a
17. Conclui - se que a sobrecarga existe e a função do cuidador é essencial e há necessidade de avaliar
outras amostras desses indivíduos, no intuito de conhecer os perfis e sobrecarga dos mesmos e
desenvolver intervenções para diminuição da sobrecarga.
Palavras-chave: Sequelas neurológicas. Cuidadores Informais. QASCI.
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INTRODUÇÃO

As doenças neurológicas atingem um bilhão de pessoas mundialmente e a medida que a
população envelhece a tendência é que esse número duplique nos próximos vinte anos (COSTA,
et al, 2010).
O alto índice de mortalidade não é o único problema gerado por essas doenças. Há um outro
tão sério quanto, que são as sequelas apresentadas pelos indivíduos sobreviventes
(MENDONÇA; GARANHANI; MARTINS, 2008).
O estudo de Gavim, et al (2013), traz que há comprovação pelos estudos que as
patologias neurológicas tem uma incidência alta no Brasil e no mundo. Esse mesmo autor, cita
algumas em seu trabalho como: o Acidente Vascular Encefálico (AVE), o Trauma Crânio
Encefálico (TCE), o mal de Parkinson, a Lesão Medular, a Epilepsia, a Esclerose Múltipla.
O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é a doença vascular que mais atinge o sistema
nervoso central (SNC), sendo de origem isquêmica quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é
interrompido por uma obstrução ou hemorrágica quando há rompimento de vasos sanguíneos,
com vazamento de sangue na região cerebral (BENVEGNU, et al, 2008 e GATTO; REHDER,
2006).
O Trauma crânio encefálico (TCE) ocorre por uma força física externa, que acaba agredindo
o cérebro. Pode provocar um estado diminuído ou alterado da consciência, tendo como resultado
comprometimento de natureza cognitiva ou do funcionamento físico, sendo temporário ou
permanente e parcial ou total (MORGADO; ROSSI, 2011).
A doença de Parkinson é um distúrbio neurodegenerativo, de caráter progressivo, com
predominância no sexo masculino e acomete 0,1% da população geral e de 1% a 2% da
população acima de 65 anos. De etiologia não conhecida, mas tem considerado os fatores
hereditários, infecciosos, tóxicos, genético e ambientais (GONÇALVES; LEITE; PEREIRA,
2011; SANT, et al, 2008; MELLO, BOTELLO, 2010).
A lesão medular gera incapacidade e leva a várias alterações no estilo de vida do indivíduo.
Podendo causar perda parcial ou total da sensibilidade e motricidade, além de sintomas como
comprometimento intestinal, vasomotor e sexual (VALL; BRAGA; ALMEIDA, 2006).
A crise epiléptica é um transtorno crônico, que tem como características a recorrência das
crises convulsivas tipicamente não provocadas e imprevisíveis. Sendo resultado de uma
disfunção fisiológica cerebral temporária, causado por uma descarga elétrica hipersincrônica
anormal e autolimitada de neurônios corticais (ROWLAND, 2007).
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Das doenças desmielinizantes, a esclerose múltipla é a mais frequente, de caráter crônico,
inflamatório e degenerativo. Acometendo preferencialmente adultos jovens. Os sinais e
sintomas são muito variavéis. Como alterações de humor, depressão, estado de apatia, que são
conhecidos desde as primeiras descrições da doença. Podendo aparecer também a fadiga crônica
e incapacitante com impacto na vida diária (MORALES, et al, 2007; MENDES, et al, 2000;
MENDES, et al, 2003; MENDES, TILBERY, FELIPE, 2000).
É nesse contexto que surge o cuidador informal, personagem de grande importância para o
cuidado do sujeito afetado (LAVINSKY; VIEIRA, 2004).
Os cuidadores informais enfrentam diversas mudanças no dia-a-dia diante de um indivíduo
com grande debilidade, que retorna para casa após internação hospitalar. Isso somado com a
exigência de que eles apresentem habilidades e conhecimentos com os quais não estão
habituados e preparados, mais os cuidados constantes acabam levando o cuidador ao cansaço e
esgotamento (LACERDA; OLINISKI, 2004).
A importância da função desenvolvida pelos cuidadores informais, tem ganho destaque na
realidade da prestação de cuidados, sendo um tema atual de estudos e de estratégias de
intervenção na comunidade (FÉLIX, 2008).
Há s tipos de cuidador, o formal e o informal. O formal é aquele que é contratado para
cuidar (enfermeiros, empregada doméstica, acompanhante, etc). O informal na maioria dos
casos são os familiares, podendo ser também vizinhos, amigos e voluntários da comunidade
(SILVA, 2011).
Os níveis de sobrecarga do cuidador variam de acordo com o grau de demência, onde a
sobrecarga aumenta a medida que a demência se agrava. Com o gênero, é maior nas mulheres
quando comparado com os homens. No grau de parentesco, se percebe que os filhos percebem
uma maior sobrecarga em vista aos cônjuges. E quanto ao tempo que o cuidador exerce essa
função, os que cuidam há mais de 5 anos apresentam uma sobrecarga mais baixa e os que
sofrem mais são os que cuidam entre 2 a 5 anos (LOUREIRO, 2009).
O Questionário de Avaliação da Sobrecarga do Cuidador Informal (QASCI), foi
desenvolvido pela professora Teresa Martins, pelo professor José Pais Ribeiro e pela professora
Carolina Garrett. É um instrumento que reúne critérios de validade e homogeneidade para
avaliar a sobrecarga física, emocional e social dos cuidadores informais de doentes com
sequelas pós AVE. Composto por 32 itens, avaliados numa escala ordinal de 1 a 5. Comporta
sete dimensões do cuidar: Implicações na Vida Pessoal do Cuidador (11 itens); Satisfação com o
Papel e com o Familiar (5 itens); Reacções a Exigências (5 itens); Sobrecarga Emocional (4
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itens); Apoio Familiar (2 itens); Sobrecarga Financeira (2 itens) e Percepção dos Mecanismos de
Eficácia e de Controlo (3 itens) (FÉLIX, 2008; MARTINS; RIBEIRO; GARRETT, 2003).
A aplicação do QASCI permite que o cuidador informal o preencha, desde que mostre
capacidade e disponibilidade em preencher o questionário e, por outro lado, é susceptível de ser
aplicado através de entrevista, requerendo cerca de 20 minutos para a sua aplicação.
Demonstrou ser um instrumento com boa aceitação junto dos participantes, e revelou-se estar
adaptado ao conjunto das diferentes características dos cuidadores. De uma forma geral, as
análises das propriedades métricas evidenciaram resultados satisfatórios, indicando a adequação
do instrumento para avaliar a sobrecarga do cuidador informal (RODRIGUES, 2011).
Diante desses fatos, este trabalho teve como proposta analisar o nível de sobrecarga dos
cuidadores informais de indivíduos com sequelas neurológicas.

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi desenvolvida após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da
Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – RO (FACIMED) parecer nº 2.330.587, em
indivíduos que se encaixam na amostra e aceitaram participar do mesmo. Trata-se de um estudo
descritivo e transversal.
A amostra total era de 15 indivíduos, porém apenas 7 foram entrevistados. Pois 5 cuidadores
não aceitaram participar, 1 paciente apresenta Paralisia Facial e não há sequelas incapacitantes,
1 paciente relatou não ter cuidador e 1 paciente não compareceu aos atendimentos no período da
coleta.
Os participantes receberam explicação de todo procedimento e depois foi agendado um dia
para o cuidador responder os questionários, enquanto os pacientes eram atendidos. Cada um
preencheu o Questionário Sóciodemográfico e o Questionário de Avaliação da Sobrecarga de
Cuidador Informal. Tendo casos que os questionários foram respondidos pelo pesquisador,
devido a difuldade de ler ou compreensão dos cuidadores.

RESULTADOS

O presente estudo utilizou como amostra os cuidadores de pacientes com sequelas
neurológicas da clínica escola de Fisioterapia da FACIMED. Foram avaliados 7 cuidadores
destes, onde na análise dos dados observou-se que a maioria era composta por mulheres (86%),
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enquanto apenas 14% era do sexo masculino, com uma média de idade de 55,14 anos. Onde
71% se encontram casados e 21% divorciados.
Quanto à escolaridade, 14,28% não frequentou a escola, 14,28% possui ensino fundamental
incompleto, 46,86% ensino fundamental completo, 14,28% ensino médio completo e 14,28% o
ensino superior completo e a maioria (42,86%) relataram que a tem como atividade/ocupação o
trabalho doméstico, 14,28% se apresenta como aposentado, 14,28% como autônomo, 14,28%
como costureira e 14,28% como jardineiro.

Tabela 1.Análise descritiva das características sociodemográficas dos cuidadores de pacientes
com sequelas neurológicas. Cacoal, 2018 (n=7)
Variáveis
Idade (em anos)
Sexo
Feminino
Masculino
Estado civil
Casado
Divorciado
Escolaridade
Não frequentou a escola
Ensino Fundamental incompleto
Ensino Fundamental completo
Ensino médio completo
Ensino superior completo
Ocupação
Aposentado (a)
Autônomo (a)
Costureira
Do lar
Jardineiro

n (%)

Média (D.P.)*
55,14 (7,47)

Mediana
51

Intervalo
47 – 67

6 (86)
1 (14)
5 (71)
2 (21)
1 (14,28)
1 (14,28)
3 (42,86)
1 (14,28)
1 (14,28)
1 (14,28)
1 (14,28)
1 (14,28)
3 (42,86)
1 (14,28)

*D. P: Desvio padrão

Em relação ao grau de parentesco com o paciente, 14,28% se diz amigo (a), 14,28% era
esposo (a), 28,56% filho(a), 28,56% mãe e 14,28% pai, e 71% moram no mesmo domicílio,
enquanto 29% não residem com os indivíduos que recebem o cuidado. E quanto a possibilidade
de contar com a ajuda para cuidar dos pacientes, 29% relatam que não recebem ajuda e 71%
recebem sempre ou quase sempre alguma ajuda. E o tempo médio que os cuidadores exercem
essa função é de 2,41 anos (d.p=1,80), sendo dedicado uma média de 17,17 horas diárias
(d.p=7,95).
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E quanto as patologias que acometeram os pacientes, 57,16% apresentam diagnóstico de
Acidente Vascular Encefálico (AVE), 14,28% Siringomielia, 14,28% Trauma Crânio Encefálico
(TCE) e 14,28% não tem um diagnóstico conclusivo.

Tabela 2. Análise descritiva das variáveis relacionadas ao cuidado do paciente. Cacoal, 2018
(n=7)
Variáveis
Grau de parentesco
Amigo (a)
Esposo (a)
Filho (a)
Mãe
Pai
Reside com o paciente
Sim
Não
É o único cuidador
Sim
Não
Tempo que exerce a função (em anos)
Quantas horas diárias dedica ao paciente
Doença que acometeu o paciente
AVE
Siringomielia
TCE
Diagnóstico sob investigação

n (%)

Média (D.P.)* Mediana

Intervalo

1 (14,28)
1 (14,28)
2 (28,56)
2 (28,56)
1 (14,28)
5 (71)
2 (29)
2 (29)
5 (71)
2,41 (1,80)
17,17 (7,95)

3
24

0,33 – 5
8 – 24

4 (57,16)
1 (14,28)
1 (14,28)
1 (14,28)

O tratamento dos dados obtidos pelo Questionário de Avaliação da Sobrecarga dos
Cuidadores Informais, resultou no escore final. Que é resultado da soma das respostas dos 32
itens que compõe o questionário, após a inversão das pontuações dos itens das 3 dimensões
positivas. O intervalo neste estudo se deu de 49 – 103, podendo ser possível obter intervalo de
32 a 160. Com os valores mais altos correspondendo a maior sobrecarga.
Abaixo, na Tabela 3 se encontram as análises, da versão do QASCI adapatado para o Brasil:
o total da escala, a média dos 32 itens e de cada um deles. Onde se vê uma média total de
sobrecarga elevada.
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Tabela 3. Análise descritiva da versão adaptada do QASCI* (escore total e itens) para os
cuidadores de indivíduos com sequelas neurológicas. Cacoal, 2018 (n=7)
QASCI
Intervalo
Média
Desvio padrão
Mediana
Obtido
Total dos 32 itens
49 – 103
66,14
17,82
63
Item 1
2–5
3,86
1,35
4
Item 2
1–3
2,14
1,07
3
Item 3
1–4
2,57
1,27
3
Item 4
1–2
1,14
0,38
1,00
Item5
1–3
1,43
0,79
1,00
Item 6
2–5
4,00
1,15
4,00
Item 7
1–5
2,00
1,53
1,00
Item 8
1–5
2,29
1,50
2,00
Item 9
1–5
2,43
1,81
2,00
Item 10
1–5
2,00
1,73
1,00
Item 11
1–5
3,29
1,80
3,00
Item 12
1–5
2,14
1,57
1,00
Item 13
1–1
1,00
0,00
1,00
Item 14
1–5
1,86
1,46
1,00
Item 15
1–2
1,14
0,38
1,00
Item 16
1–4
1,71
1,11
1,00
Item 17
1–5
1,86
1,46
1,00
Item 18
1–4
2,14
1,21
2,00
Item 19
1–3
1,29
0,76
1,00
Item 20
1–5
2,57
1,51
2,00
Item 21
1–1
1,00
0,00
1,00
Item 22
1–4
1,86
1,21
1,00
Item 23
1–4
2,14
1,21
2,00
Item 24
1–3
1,43
0,79
1,00
Item 25
2–3
2,29
0,49
2,00
Item 26
1–5
3,14
1,77
4,00
Item 27
1–5
2,43
1,62
2,00
Item 28
1–3
1,43
0,79
1,00
Item 29
1–5
2,43
1,40
2,00
Item 30
1–2
1,29
0,49
1,00
Item 31
1–3
1,86
0,90
2,00
Item 32
1–5
2,00
1,41
2,00
QASCI (Questionário de Avaliação da Sobrecarga de Cuidadores Informais) – versão adaptada para o Brasil.

De acordo com os domínios o que teve maior valor foi o Sobrecarga Emocional (média
=17), sendo o de maior peso para gerar sobrecarga. Seguido do domínio Implicações na Vida
Pessaol (média =15). O que gerou menos impacto na sobrecarga com média igual a 12,4 foi a
dimensão Reações a Exigências. O que pode ser analisado na Tabela 4, logo abaixo.
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Tabela 4. Média, desvio padrão e amplitude das respostas da versão adaptada para o Brasil do
QASCI* para os cuidadores de idosos. Cacoal, 2018 (n=7)
Dimensões
Implicações na vida pessoal

Nº
itens

Média

Desvio
padrão

Intervalo

11

15

6,18

7 – 28

Satisfação com o papel e com o familiar*
5
12,6
3,21
9 – 17
Reação as exigências
5
12,4
4,45
7 – 18
Sobrecarga emocional
4
17
7,87
8 – 27
Apoio familiar*
2
19,5
3,54
17 – 22
Sobrecarga financeira
2
12,5
0,71
12 – 13
Percepção dos mecanismos de eficácia e
3
13,67
3,21
10 – 16
de controle*
*Domínios Positivos: Valores maiores correspondem à maior autoeficácia, apoio e satisfação. (Monteiro
2014)

DISCUSSÃO

Observou-se neste estudo que na função de cuidadores há grande predomínio do sexo
feminino, cerca de 86% da amostra eram mulheres e somente 14 % homens. Os mesmos
achados se deram no trabalho de Monteiro, Mazin e Dantas (2015), onde a porcentagem de
mulheres se dá em 87,1%; corroborando também com Felício, et al (2005) que traz um uma
porcentagem maior (87,09%) de cuidadoras. No qual se encontram a maior parte com idade
maior que 50 anos, apresentando uma média de 55,14 anos; não corroborando com os estudos
de Vieira e Fialho (2010), onde os cuidadores de pacientes com Acidente Vascular Isquêmico
tem idade menor que 50 anos, com uma média de 47,8 anos e Alves (2010), onde a média dos
cuidadores do doente oncológico é de 43,47 anos. A maioria destes cuidadores são casados
(71%), discordando de Hora, Souza e Alvarez (2005), onde há mais cuidadores solteiros (65%)
e concordando com Fonseca, Penna e Soares (2008), que a maioria dos participantes (sete) são
casados (n = 10).
Verificando a escolaridade da amostra pode-se perceber que 42,86% frequentaram o ensino
fundamental completo, discordando de Nogueira (2010), onde em seu trabalho foi verificado
que 33,9% dos cuidadores de indivíduos com lesão medular tem o ensino fundamental
incompleto e também não corrobora com Monteiro, Mazin e Dantas (2015), no qual os
cuidadores (31,8%) cursaram o ensino médio completo. E sobre a ocupação a maioria (42,86%),
não trabalham fora de casa, desempenhando trabalho domiciliar. O que não concorda com Félix
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(2008); no qual apenas 7,75% realizam atividades domésticas e 54,4% eram empregados o
tempo todo. Concordando com Monteiro (2014), onde 52,6% são do lar.
O trabalho de Coimbra e Muller (2017), encontrou maior distribuição na relação de
parentesco como mãe, constando 17 (85%) dos 20 participantes. E a revisão bibliográfica de
Cruz e Hamdan (2008), traz que o parentesco em sua maioria é de esposas e filhas. Sendo assim
este trabalho corrobora com o primeiro, onde foi observado que 2 (28,56%) são mães e
concorda parcialmente com o segundo estudo citado acima, pois apresenta 2 (28,56%) que são
filhos dos que recebem o cuidado. Floriano, et al (2012) indo de acordo com este também trás
que os filhos são os principais cuidadores.
Marques (2005), mostrou que os cuidadores de doentes com Acidente Vascular Encefálico
residem em sua grande maioria (78%) com a pessoa dependente. Concordando com este estudo,
onde 71% dos cuidadores vivem no mesmo domicílio e somente 29% não mora junto com o
paciente. Sobre a ajuda que os cuidadores deste estudo recebem no cuidado ao doente, 29%
relatam não ter ajuda e 71% recebem alguma ajuda. O que leva a concordância com o estudo de
Gonçalves (2012), onde pôde ver que a maioria dos cuidadores de ambos os grupos do estudo,
contam com apoio. E discorda de Karsh (2003), pois as pessoas que cuidam (67,9%) não
contam com nenhuma ajuda.
Os cuidadores neste estudo, exercem essa função há menos de 5 anos, apresentando uma
média de 2,41 anos. O que leva a corroborar com Fonseca, Penna e Soares (2008), onde há uma
média de 2 anos e 4 meses. E parcialmente concorda também com Hora, Souza e Alvarez
(2004), onde os cuidadores se encontra nessa função tem menos de cinco anos, com uma média
de 4,42 anos.
Indo contra este, onde as horas dedicadas ao cuidar passam de 12 horas ao dia, com média
de 17,17 horas. O estudo de Loureiro (2009), revela que os cuidadores se dedicam em média
10,4 horas diárias ao paciente. Também discordando deste e indo de acordo com Loureiro
(2009), o trabalho de Pereira (2011) mostra que os cuidadores exercem esse papel por média de
11,23 horas e os resultados encontrados por Fernandes (2009), onde os cuidadores cuidam em
média de 16 horas por dia, corrobora com os resultados deste.
O nível elevado de sobrecarga encontrado no estudo de Monteiro (2014), apresentando uma
média = 66,84 (d.p = 22,86). Vai de encontro com este, no qual o valor da média = 66,14 (d.p =
17,82), mostra que estes cuidadores de pacientes com sequelas neurológicas também apresentam
o mesmo nível de sobrecarga. E nenhum destes concordam com Petrini, Garbellini e Margato
(2012), onde não há grau elevado de sobrecarga, sendo a mediana = 37,50.
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Indo de acordo com Petrini, Garbellini e Margato (2012), o estudo de Westphal, et al,
(2005), obteve um resultado onde o nível de sobrecarga encontrado nos 40 cuidadores avaliados
em seu estudo foi de leve a moderado. Esses cuidadores foram divididos em s grupos no qual o
primeiro apresentou uma média de 23 e o segundo teve média igual a 30. Discordando deste
estudo, onde os C.I tem sobrecarga elevada e também dos resultados da pesquisa de Monteiro
(2014). O trabalho de Araújo, et al, (2016); que buscou avaliar um programa de intervenção
para diminuir a sobrecarga dos cuidadores de pessoas idosas com AVE. Mostrou que houve
elevados níveis de sobrecarga no grupo controle em comparação no grupo experimental onde
houve uma diminuição no 1º e 3º mês após a intervenção.
Os resultados da investigação dos domínios, sugerem que os CI se sentem insatisfeitos com
a prestação de cuidados, pois o domínio Satisfação com Papel e Familiar apresentou uma média
baixa de 12,6. Que vai contra o estudo de Fonseca (2010), onde mesmo sobrecarregadas, se
encontram satisfeitas com seu papel de cuidadoras (78,2).
Pereira (2011), mostrou que o domínio de valor mais alto foi o relacionado a Implicações na
Vida Pessoal do Cuidador (60,80). E os que menos contribuíram para sobrecarga foram os três
domínios positivos do QASCI - Satisfação com o Papel e o Familiar (28,56), Percepção dos
Mecanismos de Eficácia e Controlo (31,01) e Suporte Familiar (27,88). Indo contra ao estudo
acima, neste encontramos o domínio Sobrecarga Emocional com valor (17), sendo o que mais
leva a sobrecarga dos CI. E os que menos contribuíram foram o domínio Reações a Exigências
com média de 12,4, seguido do domínio Sobrecarga Financeira (12,5).
Na avaliação de Abreu e Ramos (2007), em relação aos domínios o que apresenta maior
valor é o Implicações na Vida pessoal com média de 29,53. Mas mesmo havendo uma
sobrecarga grave esses indivíduos se sentem satisfeitos com a função que realizam (20,94).
Concordando com o estudo de Pereira (2011), que também observou maior valor no
Implicações na Vida Pessoal e não corroborando com este, pois temos um valor maior em outro
domínio já citado e os cuidadores não se encontram satisfeitos.
Loureiro (2009), cita que o que contribuiu a uma sobrecarga elevada foram os domínios
Implicações na Vida Pessoal do Cuidador e Reações a Exigências, que tem uma média de 45,17
e 42,03, respectivamente. Discordando deste, que foi o Sobrecarga Emocional que mais
influenciou e o domínio Reações a Exigências foi o que menos contribuiu para sobrecarga do CI
e concordando com Pereira (2011) e Abreu e Ramos (2007) onde também o domínio
Implicações na Vida Pessoal é o que tem valor mais alto.
Fernandes (2009), utilizou na sua pesquisa a escala (reduzida) de Zarit em cuidadores
paliativos para avaliação de sobrecarga. E de acordo com os resultados obtidos, a maioria (18)
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dos cuidadores informais avaliados apresentaram no somatório da escala usada valores maior ou
igual 17, o que significa sobrecarga. E apenas 5 (a minoria) um valor inferior a 17, não
manifestando sobrecarga. O que corrobora com este estudo e com os outros citados, pois não
encontramos em seus resultados ausência de sobrecarga.

CONCLUSÃO

Conforme foi constatado as doenças neurológicas tem sido de grande preocupação mundial,
sendo responsável pelas sequelas nos indivíduos acometidos. Gerando nesse cenário o
aparecimento dos Cuidadores Informais (CI). No qual muitas vezes, se encontram
sobrecarregados em diversos aspectos.
Este trabalho verificou que a amostra estudada, são de CI acima de 50 anos, na maioria
mulheres, casados, com ensino fundamental completo e exercem na maior parte atividades
domiciliares. Sendo o grau de parentesco mais observado o de mães e filhos, com uma
porcentagem de 28,56% cada. E desses o maior número, exerce essa função em uma média de
2,41 anos, durante em média de 17,17 horas por dia. E moram com o paciente, recebendo
alguma ajuda.
Observamos também um nível de sobrecarga elevada nos Cuidadores Informais avaliados
(66,14). E o domínio que mais contribuiu para sobrecarga com uma média 17, foi o Sobrecarga
Emocional.
Como sugestão, pode-se futuramente estudar outras amostras de CI, sendo com um número
de participantes maior. Para avaliar a sobrecarga de demais Cuidadores Informais, bem como
correlacionar quais fatores e dados sociodemográficos podem ser de maior peso para gerar
sobrecarga e também buscar intervenções, no sentido de diminuir a sobrecarga física emocional
ou social percebida em diferentes níveis pelos Cuidadores Informais.

23

Revista Eletrônica FACIMED, v8, n2, Jul/Ago 2019
ISSN 1982-5285 – Artigo original

THE OVERLOAD OF THE INFORMAL CAREGIVERS OF
INDIVIDUALS WITH NEUROLOGICAL SEQUELAE
Abstract
Neurological disorders are very frequent worldwide. And it has generated different levels of overload of
the Informal Caretakers (CI). We aim to evaluate the overload of the ICs of individuals who suffer with
some functional sequel, after being affected by some neurological pathology. This study was performed
with 7 ICs in the FACIMED physical therapy school, where the interview was performed when the
patient was being treated. It has a descriptive and transversal character. The results revealed that informal
caregivers had a mean age of 55.14 years, most of them female, married, with complete primary
education, who performed domestic work. The level of overload observed in this sample is high with a
mean of 66.14. And the domain that most influenced the appearance of the overload was the emotional
overload with an average of 17. It is concluded that the role of the caregiver is essential and it is
necessary to evaluate other samples of these individuals in order to know their profile and overload, and
develop interventions to reduce it.

Key-words: Neurological sequelae. Informal Caregivers. QASCI.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS DAS GESTAÇÕES
DE MÃES ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE CACOAL-RO NO
PERÍODO DE 2007 A 2017
SOUZA, Gabriela Kozan Bertholdo de1
FERNANDES, Aline Cristina Viana2
SILVA, Kelly Regina Gomes Rosa3
RODRIGUES, Alex Miranda4

RESUMO
Gravidez na adolescência é considerada um problema de saúde pública mundialmente, por ser um grupo
de risco em relação à morbidade, apresentando complicações durante ou após a gestação, bem como no
recém-nascido. Assim, o objetivo da pesquisa foi analisar características clínico epidemiológicas das
gestações de mães adolescentes em Cacoal-RO. Foi realizada uma pesquisa descritiva-transversal,
quantitativa, utilizando dados secundários do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos do Ministério
da Saúde. A população estudada foi o universo de gestantes adolescentes entre 10 e 19 anos, residentes
em Cacoal-RO entre 2007 e 2017. No período registraram-se 12777 nascimentos, sendo 2,1% dos
nascidos vivos (n=268) e 2,5% dos natimortos (n=3) em menores de 15 anos. Nas menores de 20 anos,
24,9% foram nascidos vivos (n=3148) e 15,6%natimortos (n=19). O risco de natimorto parece ser maior
nas gestantes maiores de 35 e 40 anos. As menores de 15 e 20 anos têm APGAR no 1´ e 5´ e peso ao
nascer menores que as de idade superior. Quanto ao parto, as adolescentes têm maior probabilidade de
parto vaginal que as não adolescentes. Em relação ao número de consultas de pré-natal, as menores de 20
anos fizeram menos consultas pré-natais que as de 15 anos e as demais gestantes. Contudo, a média é
superior a 6 consultas de pré-natal. Conclui-se, que a análise local das características clínico
epidemiológicas das gestações de adolescentes deve ser mais ampla, pois permitem entender os
progressos alcançados e estabelecer metas para o futuro, tornando as políticas públicas mais efetivas.
Palavras-chave: Gravidez na adolescência. Gestação. Adolescentes.
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INTRODUÇÃO

A palavra adolescência deriva do latim adolescere, que significa “crescer”, sendo
caracterizada por uma fase de inúmeras transformações, tanto de cunho anatômico, fisiológico,
mental, como também sociais, as quais correspondem à transição da infância para a fase adulta
(OYAMADA et al., 2014).
A OMS define a adolescência como um período que vai dos 10 aos 19 anos de idade. Tal
conceito é definido baseado na passagem dos caracteres sexuais secundários para a maturidade
sexual, agregado à evolução dos padrões psicológicos, à identificação do indivíduo, o qual
evolui da fase infantil para a adulta, onde há a passagem do estado de dependência total para o
de independência relativa (WHO, 2012). Já o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n.º
8.069/90, define a adolescência como o período de vida que vai dos 12 aos 18 anos de idade
(BRASIL, 1990).
Devido ao contexto sociocultural bastante diversos do atual, a faixa etária entre 14 e 19
anos foi considerada adequada à maternidade durante milênios. Há poucas décadas ocorreu uma
mudança no padrão reprodutivo e nas expectativas da sociedade em relação aos jovens.
Portanto, a gravidez na adolescência é um tema atual, sendo difícil olhar para a gravidez nessa
faixa etária com naturalidade (SCHMIDT; SCHIMIDT, 2012).
Embora mais pronunciada nos países em desenvolvimento, a gravidez na adolescência
continua sendo um problema significativo também no mundo desenvolvido, sendo, portanto,
considerada uma preocupação global (LEPPÄLAHTI et al., 2013).
Dessa forma, a gravidez na adolescência é considerada um problema de saúde pública
em nível mundial, pois a maioria dos casos ocorre em classes sociais menos favorecidas, com
uma faixa etária cada vez mais precoce (OYAMADA et al., 2014; MARTÍNEZ et al., 2015).
As adolescentes grávidas constituem um grupo de risco em relação à morbidade, sendo
que as complicações podem ocorrer durante ou após a gestação e também no recém-nascido
(TAPIA; JIMÉNEZ; PÉREZ, 2015). Constituem um grupo de risco por ser uma fase da vida em
que ocorrem mudanças físicas, psicológicas, sociais e culturais (MARTÍNEZ et al., 2015).
Kramer (1987) considera que a idade cronológica não tenha impacto como fator isolado, mas
que esteja relacionada com a potencialização dos outros fatores de risco.
Alguns fatores podem influenciar negativamente os resultados da gravidez na
adolescência, como a gestação não-planejada, falta de apoio familiar, abandono escolar e
desenvolvimento físico materno inadequado são associados às patologias clínicas e obstétricas
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variadas (anemia, pré-eclâmpsia, trabalho de parto prematuro). A esses fatores, somam-se a falta
de assistência pré-natal ou início tardio do mesmo (PINTO E SILVA; MOTA; SURITA, 2006).
Clinicamente, a gravidez precoce está relacionada com o aumento de intercorrências
obstétricas e/ou neonatais, como índices de prematuridade, mortalidade neonatal e baixo peso de
recém-nascidos (MOREIRA et al., 2008; SCHMIDT; SCHIMIDT, 2012).
Nesse contexto e considerando as mudanças causadas pela gestação na vida das adolescentes,
bem como nas complicações, este trabalho tem o objetivo de analisar as características clínico
epidemiológicas das gestações de mães adolescentes no Município de Cacoal. Em virtude do
risco biológico que a gestação na adolescência representa, a pesquisa se justifica, por permitir
entender os progressos alcançados e também estabelecer metas para o futuro, tornando as
políticas públicas mais efetivas.
A pesquisa foi realizada no Município de Cacoal-RO, sendo que a população estudada
foi constituída pelo universo de gestantes adolescentes com idade entre 10 e 19 anos, residentes
em Cacoal-RO, no período de 2007 a 2017.
As variáveis analisadas das gestantes foram a idade, a frequência, tipo de parto e número
de assistências ao pré-natal. Em relação aos recém-nascidos foi avaliado o Índice de Apgar e o
peso ao nascer. Além disso, foram analisadas as possíveis associações entre a faixa etária
materna e as variáveis analisadas. Os dados foram obtidos no Sistema de Informação sobre
Nascidos Vivos (SINASC) do Ministério da Saúde com o apoio da Vigilância Sanitária
Municipal de Cacoal-RO.
Após a coleta dos dados, as análises estatísticas foram realizadas no Epiinfo, um
software de domínio público criado pelo CDC (Centers for Disease Controland Prevention)
voltado a área da saúde na parte de epidemiologia. Os resultados foram descritos em tabelas e
gráficos de distribuição de frequência.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada no Município de Cacoal-RO. O Estado de Rondônia está
localizado na região Norte, ocupando uma área de 237.765,376 km², com uma população
estimada para 2016 de 1.787.279 habitantes. O Município de Cacoal, local de realização desse
estudo, ocupa uma área de 3.792,948 Km², com uma população estimada em 2017 de 88.507
habitantes (IBGE, 2017).
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Trata-se de uma pesquisa descritiva-transversal de caráter quantitativo, utilizando para
tanto, dados secundários obtidos no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) do
Ministério da Saúde.
A população estudada foi constituída pelo universo de gestantes adolescentes com idade
entre 10 e 19 anos, residentes em Cacoal-RO, no período de 2007 a 2017. As variáveis
analisadas das gestantes foram a idade, a frequência, tipo de parto e número de assistências ao
pré-natal. Em relação aos recém-nascidos foi avaliado o Índice de Apgar e o peso ao nascer.
Para as análises estatísticas foi utilizado o Epiinfo, um software de domínio público
criado pelo CDC (Centers for Disease Controland Prevention) voltado a área da saúde na parte
de epidemiologia. Os resultados foram descritos em tabelas e gráficos de distribuição de
frequência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A população estudada foi constituída pelo universo de gestantes adolescentes com idade
entre 10 e 19 anos, residentes em Cacoal-RO no período de 2007 a 2017. A idade média das
mães no período estudado foi de 25,2±6,0 anos (média-desvio padrão).
Em relação aos nascimentos notificados foram registrados no período 12777
nascimentos, sendo 12655 nascidos vivos e 122 natimortos. Destes nascimentos,2,1% dos
nascidos vivos (n=268) e 2,5% dos natimortos (n=3) aconteceram em mães menores de 15 anos.
Considerando as mães menores de 20 anos, 24,9% foram de nascidos vivos (n=3148) e 15,6%
de natimortos (n=19).
Em nível mundial, aproximadamente 21 milhões de mulheres entre 15 e 19 anos e 2
milhões em meninas com idade inferior a 15 anos concebem uma criança, sendo que em 95%
dos casos, os nascimentos ocorrem em países em desenvolvimento (WHO, 2015).
No Brasil, após o ano de 2009, observou-se uma diminuição nas taxas de gestação na
adolescência, devido à ampliação do grau de escolaridade e do mercado de trabalho feminino, às
campanhas para o uso de condom, maior informação e maior acesso aos métodos
contraceptivos. Entretanto, essa redução não é uniforme, refletindo as disparidades existentes no
país, sendo as classes sociais mais excluídas as mais afetadas. Além disso, apesar da redução, a
gravidez entre adolescentes desperta preocupação por ser uma situação de risco pela grande
vulnerabilidade social (FERREIRA et al., 2012; OYAMADA et al., 2014).
No estado de Santa Catarina foi realizado um estudo visando analisar as tendências das
taxas de fertilidade e associações com desfechos perinatais entre adolescentes no período de
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2006 a 2013. Os nascidos vivos entre mães adolescentes na faixa mais jovem, de 10 a 14 anos
representou 115.559, ou seja, aproximadamente 17% do total de nascidos vivos (n=685.525) e
3,8% (n=4.397) dos nascimentos (SOUZA et al, 2017).
O risco de natimorto em diferentes faixas etárias no Município de Cacoal-RO no período
analisado parece ser maior nas gestantes de mais de 35 anos. Desta forma, nas mães de até 35
anos foram encontrados dados de 19 natimortos e 886 nascidos vivos e nas de 35 anos ou mais
foram encontrados 103 natimortos e 13216 nascidos vivos. Ademais, nas mulheres com idade de
20 ou mais ocorreram 103 nascidos mortos e 9507 nascidos vivos, enquanto nas adolescentes de
15 ou mais foram 119 nascidos mortos e 12387 nascidos vivo. Já nas meninas com menos de 15
anos registraram-se 3 nascidos mortos e 268 nascidos vivos.
Um resultado diferente foi encontrado em um estudo observacional transversal realizado
no período de 2006 a 2007 para comparar as diferentes características sociodemográficas e
resultados perinatais de mães adolescentes primigestas com aquelas de mães primigestas adultas
em um hospital terciário no leste da Índia. No estudo em questão a taxa de natimortos foi
significativamente maior em partos adolescentes (5,1%) quando comparado às mães primigestas
(0,9%). Além disso, as mães adolescentes desenvolveram complicações perinatais mais
adversas, como partos prematuros, natimortos, óbitos neonatais e bebês nascidos com baixo
peso, quando comparados aos das mães primigestas adultas (MUKHOPADHYAY;
CHAUDHURI; PAUL, 2010).
Em revisão sistemática realizada por Azevedo et al. (2015) a gravidez na adolescência
configura como um dos principais fatores de mortalidade e morbidade materna e infantil.
Quanto à idade materna, Dias e Teixeira (2010) acreditam que os problemas de saúde
que acometem a adolescente e o recém-nascido podem estar mais relacionados ao estado de
pobreza que à idade materna propriamente dita. Este fato é explicado pelo quantitativo de
gestantes adolescentes que se encontram em condições socioeconômicas precárias, relacionado
assim, a uma maior ausência de condições adequadas de higiene, habitação, alimentação e
saúde.
Sobre os fatores preditivos para a mortalidade infantil, Martins (2010) aponta o número
de consultas no pré-natal, o trimestre da primeira consulta, a realização pelo profissional médico
e a escolaridade das mães.
Percebe-se que o interesse pela gravidez na adolescência é crescente, sendo tema de
diversas investigações na área de Saúde Pública, que subsidiam a análise e o planejamento das
estratégias de enfrentamento desse desafio para a área da saúde. Entretanto, os riscos perinatais
ainda geram controvérsias (NEVES FILHO et al., 2011).
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Na tabela 1 e 2 pode-se observar que as adolescentes de menos de 15 e menos de 20 anos
tem APGAR no 1´ no 5´ e peso ao nascer menores que as de faixa etária superior. Embora exista
uma diferença estatística não parece haver diferença clínica.

Tabela 1. Índice de APGAR no 1´ e 5´ peso ao nascer (Média DP) em gestantes menores de 15
anos no município de Cacoal - RO no período de 2007 a 2017
Idade da
mãe
< de 15
anos

APGAR 1´

7,7±1,2

Valor p

<0,0000

15 anos ou
8,0±1,0
mais
Fonte: Próprios autores.

APGAR 5´´

8,9±1,1

Valor p

Peso ao
nascer

Valor p

<0,0000

3057,9±577,2

<0,0000

9,2±0,7

3219,2±518,1

Tabela 2. Índice de APGAR no 1´ e 5´ e peso ao nascer (Média ± DP) em gestantes menores de
20 anos no município de Cacoal-RO no período de 2007 a 2017
Idade da
mãe
< de 20

APGAR 1´

Valor p

APGAR 5´´

<0,0000

Valor p
<0,0000

anos

7,9±1,0

9,0±0,8

20 anos ou
mais

8,1±1,0

9,2±0,7

Peso ao
nascer
3145,7±523,0

Valor p
<0,0000

3239,0±516,9

Fonte: Próprios autores.

Entretanto, estudos epidemiológicos indicam que a gravidez na adolescência resulta em
maior proporção de recém-nascidos prematuros e/ou de baixo peso, associada a altas taxas de
mortalidade (LEPPÄLAHTI et al., 2013; WHO, 2015).
Souza et al. (2017) constataram em seu trabalho que mães entre 15 e 19 anos são mais
propensas a ter filhos prematuros (OR:1,1; IC:1,08-1,13; p<0,001), filho com baixo peso ao
nascer (OR:1,1; IC:1,10-1,15; p<0,001), com baixo índice de Apgar no quinto minuto (OR:1,4;
IC:1,34-1,45; p<0,001), do que mães com 20 anos ou mais. As mães entre 10 e 14 anos
apresentaram maiores chances de desfechos adversos.
A medida do índice de Apgar no primeiro minuto de vida, na pesquisa de Ximenes e
Aragão (2004) observou concentração de asfixia moderada e grave (Apgar< 7) em 19,1% dos
filhos de mulheres de 10 a 20 anos, 18% dos recém-nascidos filhos de mulheres entre 21 e 40
anos e 21,8% dos referentes às mulheres acima de 40 anos.
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Atualmente, a gravidez na adolescência é considerada pela Organização Mundial de
Saúde como gravidez de alto risco, sendo frequente sua associação com a alta incidência de
prematuridade e com recém-nascidos de baixo peso. Essa afirmação é constatada tanto pelas
complicações obstétricas com repercussões para a mãe e o recém-nascido, bem como problemas
psicológicos, sociais e econômicos (PARIZ; MENGARDA; FRIZZO, 2012).
Porém, existe divergência entre os autores quanto às razões para essa associação.
Corroborando a pesquisa realizada em Cacoal-RO, o estudo de Martínez et al. (2015)
não encontrou relação entre os recém-nascidos de mães adolescentes e o baixo peso ao nascer.
Os resultados indicam que 82% tinham entre 2500 e 3499 gramas, 10% pesavam entre 2000 e
2499 gramas, 6% tinham de 3500 a 3999, e 2% tinham menos de 2000 gramas.
Alguns autores relacionam o risco fundamentalmente à imaturidade biológica da mãe
(FRASER, 1995). Outros consideram que o risco está associado a um conjunto de fatores
desfavoráveis presentes na gravidez adolescente, que impossibilitam um acompanhamento prénatal ideal (GRIPP; BARROS FILHO, 2000; AQUINO et al. 2003).
Ademais, autores como Guimarães et al (2013) e Neves Filho et al. (2011) destacam que
apesar da idade materna por si só não estar associada ao baixo peso ao nascer, a adolescência
pode se tornar fator de risco entre as mães solteiras, fumantes, usuárias de drogas e com
transtornos alimentares.
Dessa forma, as possíveis explicações para desfechos obstétricos e perinatais adversos
neste grupo estariam relacionadas às baixas condições socioeconômicas, comportamentos de
risco, baixa aderência ao pré-natal e imaturidade biológica (KRAMER; LANCASTER, 2010;
LEPPÄLAHTI et al., 2013; PENMAN-AGUILAR et al., 2013).
Os dados descritos nas tabelas 3 e 4 demonstram que as adolescentes de menos de 15
anos e menores de 20 anos tem maior probabilidade de ter parto vaginal que as não
adolescentes.

Tabela 3. Via de parto em gestantes menores de 15 anos no município de Cacoal-RO no
período de 2007 a 2017
Idade da
mãe
< de 15
anos
15 anos ou
mais

Parto
vaginal

Valor
relativo %
35,4

95
3312

Parto
cesáreo´´

Valor
relativo %
64,6

173
26,8

9074

OR
(IC95%)
1,5 (1,21,94)

Valor p
0,0015

73,2

Fonte: Próprios autores.
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Tabela 4. Via de parto em gestantes menores de 20 anos no município de Cacoal-RO no
período de 2007 a 2017
Idade da
mãe
< de 20
anos
20 anos ou
mais

Parto
vaginal

Valor
relativo %
33,7

1062
2345

Parto
cesáreo´´

Valor
relativo %
66,3

OR
(IC95%)
1,6 (1,4-1,7)

Valor p
<0,0000

2086
24,7

7161

75,3

Fonte: Próprios autores.

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), não há motivos que justifiquem
proporções de partos cesáreas superiores a 15% (WHO, 1985). Entretanto, as taxas de cesarianas
apresentam tendência mundial de crescimento, gerando aumento dos custos de serviços de saúde
bem como nos riscos de morbimortalidade materna e perinatal, sem causar real impacto na
redução das taxas de perimortalidade (BETRÁN et al., 2016).
O Brasil, é considerado um dos países com maior ocorrência de cesarianas do mundo e
com tendência de aumento (LEAL et al., 2014). Quando realizada por razões médicas a cesárea
reduz a morbimortalidade materna e perinatal, porém, o excesso desse tipo de procedimento tem
efeito oposto (RAMOS; CUMAN, 2009).
Analisando os grupos etários quanto ao tipo de parto realizado, o parto vaginal
corresponde a 35,4% (n=95) nas gestantes menores de 15 anos e 33,7% (n=1062) nas gestantes
menores de 20 anos. Apesar de apresentarem maior percentual que as cesarianas, a frequência
dos partos vaginais ainda está abaixo do recomendado pelo OMS (85%). É possível supor que o
resultado está relacionado à realização da maioria desses partos em hospitais públicos.
Em um estudo realizado em Fortaleza- CE no ano de 2002, relatando que as adolescentes
apresentam uma incidência de parto normal significativamente maior com 70,2% em relação ao
parto cesárea com 29,8% (XIMENES; ARAGÃO, 2004).
Em relação ao tipo de parto, Souza et al. (2017) concluíram que mães adolescentes eram
estatisticamente menos propensas a realizarem cesáreas (p<0,001). A porcentagem de cesáreas
entre mães de 10 a 14 anos e de 15 a 19 anos foi 43,2% (n=1901) e 42,1% (n=46751),
respectivamente. Mães com 20 anos ou mais apresentaram uma porcentagem mais alta (59,7%;
n=340.537) de cesáreas.
Quando analisadas o número de consultas de pré-natal, as adolescentes com menos de 20
anos fizeram menos consultas pré-natais que as de 15 anos e que as demais gestantes. Contudo,
a média é superior a 6 consultas de pré-natal.
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Foram registrados que, nas gestantes com menos de 15 anos o número de consultas de
pré - natal obteve a média de 8,45 (8,1
mais tiveram cerca de 6,1 (7,9
que realizaram 6,05 (8,1

8,8). Em contrapartida as adolescentes de 15 anos ou

4,3) consultas e se aproxima das gravidas de 20 anos ou mais

4) consultas.

A assistência ao pré-natal ainda não é uma realidade em diversos países, particularmente
entre as gestantes adolescentes carente, sem união estável e provenientes de áreas rurais
(SURITA et al., 2011).
A assistência inadequada, aumenta os riscos para complicações maternas e perinatais
gestacionais na adolescência. Sendo assim, deve-se estimular o início precoce das visitas ao
médico. A Organização Mundial de Saúde recomenda para a rotina pré-natal de gravidez na
juventude o mínimo de quatro visitas, mas na verdade o necessário é pelo menos oito, nas quais
serão pedidos e avaliados os exames, e fornecidas as orientações pertinentes à gestante
(REZENDE; MONTENEGRO, 2016).
Souza et al. (2017) constatam que as mães adolescentes são mais propensas a realizar um
acompanhamento pré-natal inadequado (menos de 7 consultas pré-natais) quando comparadas às
mães com 20 anos ou mais. Sendo que as mães de 10 a 14 anos (OR: 2,40; 95% IC: 2,26-2,54; p
valor: <0,001) e de 15 a 19 anos (OR: 1,72; 95% IC: 1,70-1,75; p valor: <0,001) apresentaram a
maior probabilidade de ter atendimento pré-natal inadequado no estudo em questão.
Em estudo de corte transversal, realizado entre outubro de 1994 a dezembro de 2009,
com os partos ocorridos em uma maternidade de Campinas, utilizando informações coletadas
em uma Ficha Obstétrica Informatizada demonstrou que a grande maioria (85% das gestantes
adolescentes) compareceu a menos de seis consultas (SURITA et al., 2011).
A procura tardia da assistência médica por gestantes adolescentes é explicada pelo medo
da reação da família ou falta de informação, comprometendo assim, os resultados perinatais
(MORON; ALMEIDA, 1989). Quanto aos motivos mais alegados pelas gestantes para a não
realização de pré-natal, foram a rejeição da gravidez e o medo das consequências (MARTINS,
2010).
Gama et al. (2001) relata que a importância do pré-natal como fator de proteção para a
mãe e o bebê é indiscutível, existindo uma forte associação entre cuidados pré-natais adequados
e melhores resultados perinatais, seja em mulheres adolescentes ou mais maduras.
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CONCLUSÃO

Os resultados do presente estudo demonstram a dificuldade em quantificar a verdadeira
influência do fator idade sobre certas variáveis perinatais, ficando claro que o fator idade, mais
do que simples variável biológica, pode revelar uma condição social na análise das repercussões
da gravidez nessa faixa etária.
Assim, a atuação simultânea de muitos outros elementos, notadamente de natureza
socioeconômica e assistencial, relacionados com a reprodução humana, precisam ser avaliados
mais profundamente.
Além disso, os impactos social, familiar e econômico, possíveis riscos neonatais e
intercorrências maternas relacionadas à gravidez na adolescência merecem mais estudos em
diversas áreas do conhecimento. A incorporação de outras vertentes analíticas e disciplinares
permitirá avaliar as repercussões, a médio e longo prazo, às jovens mães e a seus filhos.
A importância da análise e a prevenção das variáveis citadas deve ser reforçada na
assistência pré-natal e no parto. Dessa forma, existe uma necessidade evidente de se prestar mais
atenção às mães adolescentes nos serviços de saúde para assisti-las, assim como seus filhos,
particularmente em regiões identificadas como tendo maiores taxas de gravidez na adolescência.
A adaptação das atuais estratégias de saúde pública dirigidas à adolescentes vivendo em
regiões com baixo padrão de vida e a criação de redes de apoio e atenção especializada para
mães adolescentes pode assegurar que as disparidades observadas sejam minimizadas,
disponibilizando intervenções efetivas dirigidas a este grupo vulnerável.
Conclui-se, que em virtude da gravidade do quadro e pelo risco biológico que a gestação
na adolescência representa, a análise local das características clínico epidemiológicas das
gestações de mães adolescentes deve ser mais ampla, pois permitem entender os progressos
alcançados e também estabelecer metas para o futuro, tornando as políticas públicas mais
efetivas.

CLINICAL EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE
ADOLESCENT MOTHERS GESTATIONS IN CACOAL MUNICIPALITY
IN THE PERIOD OF 2007-2017
Abstract
Adolescent pregnancy is considered a public health problem worldwide because it is a risk group with
regard to morbity, presenting complications during or after pregnancy, as well as in the newborn.
Therefore, the objective of the research was to analyze clinical epidemiological characteristics of the
pregnancies of adolescent mothers in Cacoal-RO. A descriptive-transversal, quantitative research was
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carried out using secondary data from the Information System on Live Births of the Ministry of Health.
The population submitted to the research was the universe of pregnant adolescents between 10 and 19
years old, residing in Cacoal-RO between 2007 and 2017. There were 12777 births, 2.1% of live births
(n = 268) and 2.5% of stillbirths (n = 3) in children under 15 years of age. In those younger than 20
years, 24.9% were born alive (n = 3148) and 15.6% stillborn (n = 19). The risk of stillbirth seems to be
higher in pregnant women over 35 and 40 years of age. Those younger than 15 and 20 years of age have
APGAR at 1 'and 5' and lower birth weight than those at higher ages. Regarding parturition, adolescents
are more likely to deliver vaginally than non-adolescents. In relation to the number of prenatal
consultations, those under 20 years of age had fewer prenatal consultations than those of 15 years and the
other pregnant women. However, the average is superior than 6 prenatal visits. It concludes that a local
analysis of the epidemiological characteristics of adolescent pregnancies should be broader, as they allow
us to understand the progress made and to establish future goals, making public policies more effective.

Keywords: Teenage pregnancy. Gestation. Teenagers.
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CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA E EPIDEMIOLÓGICA DAS CRIANCAS
DE 0 A 5 ANOS HOSPITALIZADAS NO ESTADO DE RONDÔNIA, NO
PERÍODO DE 2012-2017
PEREIRA, Aline Martins Pereira1
BERTICELLI, Lucas Brescovit ¹;
SARAIVA, Rafaela Berno ¹;
FONTES, Cor Jesus Fernandes ²,³.

RESUMO
O objetivo deste estudo foi descrever e analisar as características clínico-epidemiológicas das crianças de
0-5 anos de idade, hospitalizadas em Rondônia no período de 2012 a 2017. Estudo de abordagem
quantitativa e ecológica descritivas, com dados secundários do Sistema Único de Saúde. Foram
registradas 652.602 internações hospitalares em todo o Estado, das quais 79.004 (12,1%) foram de
crianças de 0 a 5 anos. Essa proporção se manteve estável nos 6 anos avaliados. Houve predominância
do sexo masculino (54,7%) e com idade inferior a três anos (60,8%). O tempo de permanência hospitalar
variou de 1 até mais de 15 dias, com média (DP) de 4,8 (7,3) dias. Internações de urgência foram
maioria, representando 73.448 (93%) crianças e as eletivas por 7%. Um considerável número (1.039;
1,3%) de crianças evoluiu para o óbito. Os principais motivos das hospitalizações foram doenças do
aparelho respiratório (26.171; 33,1%), doenças infectoparasitárias (16.573; 21,0%) e afecções do período
perinatal (12.315; 15,6%). Municípios mais populosos contribuíram com maior proporção de
hospitalizações, sendo Porto Velho com 27,4%, seguido de Ji-Paraná com 7,0%, Vilhena com 6,9%.
Observou-se que, mesmo com o aumento da cobertura de ESF, as hospitalizações não diminuíram de
modo significante. Os dados apontam para deficiência na qualidade no manejo de agravos preveníveis na
APS. 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 internação e óbito na primeira infância.

Palavras chave: Hospitalizações por causas evitáveis. Atenção Primária à Saúde. Crianças de 0
a 5 anos de idade.
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INTRODUÇÃO

O sistema público de saúde brasileiro possui uma estrutura hierarquizada em que a
Atenção Primária em Saúde (APS) corresponde aos procedimentos de assistência iniciais,
básicos e de baixa complexidade, os quais visam a promover o estado de saúde da população.
Evidências demonstram que APS tem capacidade de resposta para 75% a 85% das necessidades
em saúde de uma comunidade (STARFIELD, 2002; CAMINAL et al., 2004). Dessa maneira, a APS
é apontada em todo o mundo como a estratégia mais efetiva para a universalização do acesso à
saúde. Seu objetivo é orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os agravos mais simples
e direcionar os mais graves para níveis de atendimento superiores em complexidade
(CAMINAL et al., 2004). A partir dos anos de 1980, as internações por condições sensíveis à
atenção primária (ICSAP) passaram a ser avaliadas como um indicador que permite uma
avaliação do primeiro nível de atenção à saúde (REHEN; EGRY, 2011). As ICSAP são
consideradas um indicador indireto de quanto o sistema de saúde é eficaz, pois permite inferir
que as internações decorrentes desses agravos não receberam uma atenção adequada no nível
primário, provocando o agravamento da condição clínica inicial e a hospitalização do paciente
(OPAS, 2008). Portanto, condições sensíveis à atenção primária são problemas de saúde
atendidos por ações do primeiro nível de atenção, isto é, a APS. O seu monitoramento é de
extrema importância para a vigilância em saúde de uma população, porque mede diretamente o
número de hospitalizações que poderiam ter sido evitadas, caso a APS estivesse funcionando em
sua completa universalidade e integralidade.
A APS funciona como um crivo capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de
saúde, dos mais simples aos mais complexos. Porém, bons resultados só são obtidos quando os
sistemas de saúde estão devidamente estruturados e seus profissionais preparados para lidar com
as situações cotidianas, direcionando-as da melhor maneira possível e de forma coerente.
Estudar as causas de internações hospitalares em crianças de 0 a 5 anos no estado de Rondônia
pode auxiliar a compreender o perfil de adoecimento nessa faixa etária e a elaborar planos de
atenção à saúde que previnam o agravamento dessas doenças, de modo a diminuir as
hospitalizações por causas evitáveis.
O objetivo do presente estudo foi descrever e analisar as hospitalizações infantis de
crianças de 0 a 5 anos no estado de Rondônia, entre 2012-2017, entendendo que, nessa faixa
etária, os problemas de saúde são geralmente condições sensíveis à APS. Com essa análise
pretende-se fazer inferência sobre a qualidade desse nível de atenção no estado.
44

Revista Eletrônica FACIMED, v8, n2, Jul/Ago 2019
ISSN 1982-5285 – Artigo original

METODOLOGIA

Considerou-se como unidade de análise as internações hospitalares infantis (entre 2012 e
2017), faixa etária de 0 a 5 anos, em toda extensão do Estado de Rondônia. O estado localiza-se
na região Norte do Brasil, ocupa uma área geográfica de 237.576km2 e compreende 52
municípios onde vivem 1.787.279 pessoas. A pesquisa tem abordagem quantitativa e ecológica
descritivas, com dados secundários do Sistema Único de Saúde (SUS), disponibilizados no
portal DATASUS (www.datasus.gov.br). Para a identificação das hospitalizações foi
inicialmente gerada uma planilha de dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS
(SIH-SUS), a partir da seleção do grupo etário de interesse. Foi utilizado o aplicativo Tabwin,
versão 3.5, para a conversão dos formatos das bases de dados e, posteriormente, o pacote
estatístico Epidata, versão 2.2.3 foi utilizado para a tabulação e análise dos dados. A proporção
de internações hospitalares para o grupo estudado e a caracterização de todas as crianças
hospitalizadas no período de 2012 a 2017 foram descritas e sumarizadas segundo ano de
internação, município de ocorrência e variáveis demográficas e clínicas. Regressão linear
simples foi utilizada para avaliação associação entre cobertura percentual de estratégia saúde da
família e número de internações de crianças entre 0 a 5 anos, segundo municípios de Rondônia,
no período estudado. Para essa análise o erro alfa utilizado foi de 0,05.
O projeto deste estudo não foi submetido à análise de Comitê de Ética em Pesquisa por
utilizar dados secundários de domínio público, conforme define a Resolução do Conselho
Nacional de Saúde: CNS/MS nº 510, de 7 de abril de 2016. Entretanto, foram respeitadas as
normas vigentes relacionadas à ética na pesquisa com seres humanos no Brasil. Os dados foram
analisados especificamente para esta pesquisa, de forma global, sem qualquer identificação
individual das pessoas registradas no sistema de informações sobre internações hospitalares.

RESULTADOS

Durante o período de 2012 a 2017, foram registradas 652.602 internações hospitalares
em todo o Estado de Rondônia, das quais 79.004 (12,1%) foram de crianças de 0 a 5 anos. Essa
proporção se manteve estável nos 6 anos avaliados. Houve uma leve predominância de
internações de crianças do sexo masculino (54,7%) e com idade inferior a três anos (60,8%). A
média (DP) da idade das crianças hospitalizadas foi de 2,2 (1,6) anos. Importante destacar que
para mais da metade (55,8%) a informação sobe raça/cor não foi informada. Entre as crianças
com essa informação, predominaram pardas (36,2%) (Tabela 1).
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Tabela 1. Características demográficas das 79.004 crianças de 0 a 5 anos que
foram hospitalizadas no Estado de Rondônia, 2012-2017.
CARACTERÍSTICAS
Ano de Internação
2012
2013
2014
2015
2016
2017

n

(%)

11.780
13.220
14.705
14.132
12.651
12.516

14,9
16,7
18,6
17,9
16,0
15,8

Sexo
Masculino
Feminino

43.188
35.816

54,7
45,3

Idade (anos)
<1
1
2
3
4
5

Raça-Cor
Parda
Branca
Indígena
Preta
Amarela
Sem informação

11.778
14,9
21.704
27,5
14.520
18,4
11.419
14,5
10.343
13,1
9.240
11,7
Média (DP): 2,2 (1,6)

28.598
3.261
2.658
193
173
44.121

36,2
4,1
3,4
0,2
0,2
55,8

DP: desvio padrão.

O tempo de permanência hospitalar variou de 1 até mais de 15 dias, com média (DP) de
4,8 (7,3) dias. A maioria das crianças teve poucos dias de permanência hospitalizada, isto é, de 1
a 3 dias (63,7%), seguidas de 22,5% que permaneceram de 4 a 7 dias internadas. Sobre o caráter
das internações, as de urgência foram a grande maioria, representando 73.448 (93%) crianças e
as eletivas por 7%. Um considerável número (1.039; 1,3%) de crianças evoluiu para o óbito
(Tabela 2).

46

Revista Eletrônica FACIMED, v8, n2, Jul/Ago 2019
ISSN 1982-5285 – Artigo original

Os principais motivos das hospitalizações foram doenças do aparelho respiratório
(26.171; 33,1%), doenças infectoparasitárias (16.573; 21,0%) e afecções do período perinatal
(12.315; 15,6%), envenenamentos e causas externas (5,9%) e distúrbios urinários (5,8%).
Juntos, esses cinco motivos acumularam 83,7% das internações (Tabela 3).

Tabela 2. Características clínicas das 79.004 crianças de 0 a 5 anos que foram
hospitalizados no Estado de Rondônia, 2012-2017.
CARACTERÍSTICAS

n

Frequência entre todas a
interações (%)

Dias de Permanência
1–3

50.323

63,7

4–7

18.759

22,5

8 – 15

6.965

8,8

> 15

3957

5,0
Média (DP): 4,8 (7,3)

Caráter da Internação (n-78.990)
Eletivo

5.542

7,0

Urgência

73.448

93,0

Clínica Pediátrica

70.064

88,7

Clínica Médica

5.135

6,5

Clínica Cirúrgica

3.699

4,6

106

0,2

Sim

1.039

1,3

Não

77.965

98,7

Especialidade do Leito (n-75.305)

Outras

Evolução para óbito
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Tabela 3 – Motivo principal das 79.004 crianças de 0 a 5 anos que foram
hospitalizados no Estado de Rondônia, 2012-2017, segundo grupos da
CID10.
MOTIVO DA INTERNAÇÃO

n

%

Doenças do aparelho respiratório

26171

34,2

Doenças infecciosas e parasitárias

16573

21,7

Afecções originadas no período perinatal

12315

16,1

Lesões, envenenamentos e outras causas externas

4519

5,9

Doenças do aparelho geniturinário

4461

5,8

Doenças do aparelho digestivo

3164

4,1

Doenças da pele e do tecido subcutâneo

2584

3,4

Doenças do sistema nervoso

1632

2,1

Fatores que influenciam o estado de saúde

1592

2,1

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas

849

1,1

Neoplasias]

815

1,1

Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos

715

0,9

Doenças do sistema osteomuscular e conjuntivo

361

0,5

Doenças do aparelho circulatório

288

0,4

Doenças do ouvido e da apófise mastoide

284

0,4

Outros

116

0,2

Como esperado, municípios mais populosos contribuíram com maior proporção de
hospitalizações de crianças de 0 a 5 anos no período analisado, sendo Porto Velho com 27,4%,
seguido de Ji-Paraná com 7,0%, Vilhena com 6,9% e Cacoal com 4,8%, representando juntos
46,1% do total das internações (Tabela 4). Embora tenha-se observado uma tendência de
redução das internações de crianças entre 0 e 5 anos à medida em que se aumentou a cobertura
de ESF, essa tendência não foi estatisticamente significante (Figura 1).
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Tabela 4 – Cobertura de estratégia saúde da família (ESF) por município e proporção
de internações de 79.004 crianças de 0 a 5 anos do estado de Rondônia, 2012-2017.
Município de residência
Porto Velho
Ji-Paraná
Vilhena
Rolim de Moura
Guajará-Mirim
Ariquemes
Cacoal
Pimenta Bueno
Jaru
Espigão d`Oeste
Alta Floresta d`Oeste
Ouro Preto do Oeste
Cerejeiras
Colorado do Oeste
Machadinho d`Oeste
São Miguel do Guaporé
Nova Mamoré
Nova Brasilândia d`Oeste
Alto Alegre dos Parecis
Buritis
Candeias do Jamari
Presidente Médici
Santa Luzia d’ Oeste
São Francisco do Guaporé
Alto Paraíso
Alvorada d’Oeste
Cujubim
Monte Negro
Cabixi
Campo Novo de Rondônia
Ministro Andreazza
Novo Horizonte do Oeste
Urupá
Chupinguaia
Mirante da Serra
Seringueiras
Costa Marques
Corumbiara
Governador Jorge Teixeira
Itapuã do Oeste
Parecis
Nova União
Pimenteiras do Oeste
São Felipe d`Oeste
Theobroma
Vale do Anari
Vale do Paraíso
Cacaulândia
Castanheiras
Primavera de Rondônia
Rio Crespo
Teixeirópolis

Cob. ESF (%)
(2016)
54
76
84,6
79,1
72,2
55,3
70,6
63,9
37,1
73,8
68,6
86,6
93,8
92,5
72,8
53,5
73,3
79,6
91,7
62,8
84,1
92,6
100
100
83,9
100
47,6
89,2
97,5
89,5
94,6
67,9
81,6
0
84,1
100
82,5
98,5
100
66,9
86
88,5
0
97,7
100
35,8
100
90,3
97,1
98,5
88,1
100

n
(2012-2017)
21.666
5.531
5.444
4.321
4.163
4066
3.818
2.734
2.440
1.703
1.695
1.387
1.310
1.148
1.134
1.143
1.031
972
825
765
795
697
747
744
625
637
630
598
491
449
468
505
446
412
403
366
313
224
273
233
226
137
173
122
162
169
184
108
80
115
69
107

%
27,4
7,0
6,9
5,5
5,3
5,1
4,8
3,5
3,1
2,2
2,1
1,8
1,7
1,5
1,4
1,4
1,3
1,2
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
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Figura 1. Análise da associação entre a cobertura da estratégia saúde da família e número de
hospitalizações de crianças menores de 5 anos, Estado de Rondônia, 2012-2017.
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DISCUSSÃO

No presente estudo é mostrado o resultado de alto número de hospitalizações de crianças
de 0 a 5 anos no estado de Rondônia durante o período de 2012 a 2017. Chamou atenção a
estabilidade anual da proporção de hospitalizações para essa faixa etária em relação a todas as
demais, a qual oscilou entre 14,9% a 18,6% no período analisado. Foram hospitalizações que
ocorreram, em sua maioria, em caráter de urgência e com taxa de permanência inferior a três
dias, predominantemente de crianças do sexo masculino e com idade inferior a três anos.
Doenças infectoparasitárias, do aparelho respiratório e afecções originadas no período perinatal
foram os agravos que mais frequentemente motivaram tais hospitalizações. A análise de
associação entre o número de hospitalizações e a evolução da cobertura da ESF por município
do estado não mostrou tendência de redução, como seria esperada.
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É importante destacar que hospitalizações infantis nem sempre mostram benefício em
sua conduta, pois passam a expor o paciente com extremos de idade a possíveis infecções ou
agravos do quadro clínico, e exigem muitos recursos e financiamento alto por parte do sistema
público de saúde (OLIVEIRA et al., 2010). A alta frequência de hospitalizações de menores de
5 anos encontrada neste estudo representa um sinal de alerta e requer aprofundamento da análise
e busca por explicações para a sua ocorrência. Vários estudos demonstram que altas taxas de
internações por doenças sensíveis às medidas da atenção primária estão associadas a
deficiências na cobertura dos serviços e/ou à baixa resolubilidade da atenção básica para
determinados problemas de saúde, indicando a precariedade da assistência à saúde (MACINKO
et al., 2010; BOING et al., 2012; DOURADO et al., 2017). Assim, os resultados aqui
apresentados permitem a suposição de ocorrência de hospitalização desnecessária das crianças e
indicam carência de qualidade e resolubilidade no nível da APS do estado.
Oliveira et al. (2012) analisaram-se 41.220 internações de menores de 5 anos no estado
do Piauí e evidenciaram declínio de 16,1% das internações em relação ao total de internações de
todas as faixas de idade. Quanto às principais causas de hospitalização, seus resultados foram
semelhantes

ao

deste

estudo,

isto

é,

doenças

do

aparelho

respiratório

(55,6%),

infectoparasitárias (14,8%) e afecções originadas no período perinatal (12,9%) no topo da lista.
É sabido que tais condições são evitáveis por medidas de atenção básica, sinalizando a
necessidade de intensificação das ações preconizadas pelos programas voltados à saúde da
criança (OLIVEIRA et al., 2012).
Resultado também semelhante foi evidenciado em outra pesquisa sobre mortalidade
infantil e evitabilidade, realizada em Mato Grosso do Sul. Os autores também constataram
predominância de hospitalizações para o sexo masculino e principalmente motivadas por
doenças infectoparasitárias e doenças do aparelho respiratório, com predominância de idade
para os menores de um ano (GASTAUD et al., 2008).
A não redução da proporção de hospitalizações observada no decorrer dos seis anos
selecionados é motivo de preocupação. Isto porque difere da tendência descrita para o país e
para alguns estados, onde a atenção básica já se encontra melhor estruturada (MACINKO et al.,
2010; BOING et al., 2012; DOURADO et al., 2017). A ESF, reconhecida enquanto estratégia
efetiva para organizar e capacitar a APS, tem sido imputada como um dos principais
condicionantes dessa redução (NEDEL et al., 2008). De fato, a elevação da cobertura
locorregional da ESF parece estar associada à redução das ICSAP, mesmo que ainda existam os
clássicos problemas ligados à atenção básica à saúde, tais como fatores econômicos, sociais e
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políticos, e alguns próprios dos serviços de saúde, capazes de influenciar o risco de internação
(LENTSCKI et al., 2015; VENANCIO et al., 2016).
Municípios pequenos e com 100% de cobertura da ESF apresentaram altas proporções
de internações. É sabido que a cobertura da ESF se mostra inversamente proporcional ao porte
populacional. Entretanto, estudos prévios revelaram maiores taxas de ICSAP à medida que se
diminuía o tamanho populacional dos municípios (NEDEL et al., 2008). Uma provável
explicação para essa aparente discrepância seria a menor capacidade resolutiva dos serviços de
saúde de municípios menores. Sem infraestrutura especializada e capacidade instalada para
atender às diversas situações de saúde dos usuários, acabam por promover a hospitalização para
todos os agravos de saúde, independentemente de serem ou não condições sensíveis à atenção
primária (JUNQUEIRA & DUARTE, 2008). Em geral, municípios de pequeno porte exercem
um papel de caráter local, de atendimento às necessidades básicas da população, e dependem de
municípios de médio ou grande porte para diversos serviços, destacando-se os de maior
complexidade do setor Saúde (TORRES et al., 2011). Da mesma forma, a alta proporção de
ICSAP em caráter de urgência sugere que o acesso à hospitalização é promovido por serviços
que não os da APS (GUANAIS et al., 2012).
Pela disponibilidade e facilidade do acesso aos dados do SIH-SUS, é possível afirmar
que a análise e o estudo constante desses dados podem servir de marcador indireto para a
melhora e atuação da rede de atenção básica, auxiliando através de informações no preparo e
prioridades da saúde. No entanto, é fundamental destacar análise como esta, feita a partir de
informações secundárias, precisam ser vistas com cuidado, principalmente quando produzidas
em instâncias do sistema de saúde, cujas limitações, desde a origem até o processamento, devem
ser levadas em consideração. Sabe-se que nos últimos anos houve melhora tanto na qualidade da
informação gerada quanto na ampliação geográfica de cobertura. No entanto, persiste o
problema da subnotificação.
Outro aspecto que deve ser enfatizado é que a internações analisadas foram apenas de
hospitais públicos ou privados conveniados com o SUS, o que provavelmente subestimou a
estimativa desse indicador, principalmente porque o estado de Rondônia tem uma considerável
parcela de sua população vivendo afastada dos grandes centros, onde o acesso a serviços
hospitalares ainda é predominantemente privado. Outro aspecto limitador refere-se à informação
sobre o diagnóstico que motivou a hospitalização, coletada apenas da AIH-SUS, um documento
passível de crítica, já que a causa da internação, muitas vezes, difere do diagnóstico definitivo,
ou seja, da alta hospitalar (CALDEIRA et al., 2011).
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Os resultados deste estudo demonstraram que foi alta frequência de hospitalizações de
menores de 5 anos em Rondônia e que, embora tenha havido incremento discreto na cobertura
da ESF entre 2012 e 2017, esse aumento não foi acompanhado de mudança significativa na
frequência de internações. Espera-se que as informações produzidas, aqui resumidas, sirvam de
alerta e preocupação para as autoridades de saúde do estado e, consequentemente, estímulo à
implementação de medidas para incrementar a cobertura da Estratégia Saúde da Família em
todos os municípios rondonienses.

CONCLUSÃO

Conclui-se que foi alta a frequência de internações de crianças menores de 5 anos no
estado de Rondônia no período de 2012-2017. E que as hospitalizações foram motivadas
principalmente por doenças do aparelho respiratório e infectoparasitárias, mostrando a
fragilidade orgânica das crianças e demandando ações específicas para a prevenção desses
agravos. Esses achados apontam para uma deficiência na qualidade no manejo de agravos
preveníveis nesse nível da APS. 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 internação e óbito na primeira infância.

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF
CHILDREN FROM 0 TO 5 YEARS OLD HOSPITALIZED IN RONDÔNIA
STATE, BRAZIL, 2012-2017
Abstract
The aim of this study was to describe the clinical and epidemiological characteristics of children aged 05 years old hospitalized in the State of Rondônia in the period from 2012 to 2017. This is a descriptive
and ecological approach, with secondary data obtained from the National Hospital Surveillance
Information System. There were 652,602 hospital admissions throughout the State in the study period, of
which 79,004 (12.1%) were for children from 0-5 years. This proportion remained stable in the 6 years
evaluated. There was a predominance of males (54.7%) and less than three years old (60.8%). The length
of hospitalizations ranged from 1 to more than 15 days, with a mean (SD) of 4.8 (7.3) days. Emergency
hospitalizations were the great majority, representing 93% of the children. A considerable number
(1,039; 1.3%) of hospitalized children died before the discharge. The main reasons for hospitalization
were diseases of the respiratory tract (26,171, 33.1%), infectious diseases (16,573, 21.0%) and perinatal
conditions (12,315, 15.6%). More populated municipalities contributed with a greater proportion of
hospitalizations, being Porto Velho with 27.4%, followed by Ji-Paraná with 7.0%, Vilhena with 6.9%.
Although the family health strategy coverage increased, it is observed that the overall hospitalizations
did not change significantly. These data points to a deficiency in quality in the management
of preventable diseases in the Rondônia primary health care. It is essential that there is a greater
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engagement of health managers, focused on measures to expand the coverage of the family health
strategy, so that increasing the resoluteness of the primary health level and avoiding high rates of
hospitalization and death in early childhood.

Keywords: Hospitalizations for preventable causes. Primary Health Care. Children 0 to 5 years
of age.
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CARACTERIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE PRÉ-NATAL EM
GESTANTES ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE CACOAL,
RONDÔNIA, NOS ANOS DE 2016 A 2017

LIMA, Lauhanda Alves de ¹
GARCIA, Sara Regina Vaz ²
MATT, Edielen Eler ³
CABRAL, Zuleide Aparecida Felix 4
RESUMO
A gestação na adolescência pode apresentar graves complicações materno-fetais, destacando-se
assim a importância do pré-natal como efeito protetor sobre a grávida e seu recém-nascido. O
objetivo do estudo é conhecer as características da assistência pré-natal em gestantes
adolescentes na cidade de Cacoal, município de Rondônia, através da análise da Declaração de
Nascidos Vivos (DNV), constantes no cadastro do Sistema de Informações sobre Nascidos
Vivos (SINASC), referente aos anos de 2016 a 2017. Estudo de caráter transversal descritivo
envolvendo gestantes adolescentes de 10 a 19 anos de idade, sendo incluídas 403 adolescentes,
as quais foram separadas em s grupos: de 10 a 14 anos e de 15 a 19 anos. No período estudado
observou-se um número maior de gestações nas adolescentes entre 15 a 19 anos, 390 casos
(96,8%). A união estável e a boa escolaridade foram predominantes em ambos os grupos 55% e
89%, respectivamente. A adequabilidade do pré-natal foi maior, quanto maior a idade das
adolescentes. As gestantes entre 15 a 19 anos de idade iniciaram o pré-natal mais precocemente.
Concluiu-se que a assistência de pré-natal disponível em Cacoal nas adolescentes apresentou
boa cobertura no período estudado, sendo observado uma assistência mais adequada no grupo
de adolescentes com maior idade.
Palavras-Chave: Gestação na adolescência. Pré-natal. Declaração de Nascido Vivo (DNV).
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INTRODUÇÃO

Segundo relatório publicado pela Organização Pan-Americana da Saúde e Organização
Mundial da Saúde (OPAS/OMS, 2016), a taxa mundial estimada de gravidez na adolescência é
de 46 nascimentos para cada um mil mulheres entre 15 e 19 anos. Estima-se que 15 milhões de
adolescentes no mundo ficam grávidas por ano (AMAYA; BORRERO; UCRÓS, 2005). No
Brasil entre os anos de 2010 a 2015 a taxa de fecundidade em adolescentes era de 68,4%,
superando seus vizinhos da América do Sul como Argentina 64%, Chile 49,3%, Colômbia
57,7%, Paraguai 60,2%, Peru 52,1%, Uruguai 58%, ficando atrás apenas da Venezuela 80,9%,
Equador 77,3% e Bolívia 72,6% (OPAS/OMS, 2016). A gravidez na adolescência é na maioria
das vezes não planejada sendo considerada um problema de saúde pública.
Ao longo dos anos vários fatores são citados como justificativa para o incremento de
gestações em mulheres adolescentes como: a redução da idade da menarca e do início da vida
sexual, além de uma educação sexual e orientação sobre planejamento familiar inadequados
(BRASIL, 2005). De acordo com o Ministério da Saúde (2006), 36% dos jovens entre 15-24
anos relataram ter tido a primeira relação sexual antes dos 15 anos de idade, enquanto apenas
21% dos jovens entre 25-29 anos tiveram a primeira relação no mesmo período. Mulheres com
idade menor ou igual a 19 anos, baixo nível socioeconômico e baixa escolaridade têm maior
chance de engravidarem sem planejamento (SECURA et al, 2010). Embora a gestação seja
considerada um fenômeno fisiológico, na adolescência por ser frequentemente não planejada e,
portanto, inoportuna, gestantes adolescentes têm piores repercussões materno-fetais, quando
comparadas às mulheres adultas (BRASIL, 2010; WHO 2011), são mais suscetíveis à
intercorrências como: anemia, ameaça de aborto, depressão pós-parto e desnutrição. No que
concerne à saúde do concepto, a gestação na adolescência está associada ao baixo peso,
prematuridade, deficiência mental e óbito (DIAS; TEIXEIRA, 2010), sendo assim, considerada
como gravidez de alto risco (BRASIL, 2012).
A assistência pré-natal, considerada o parâmetro mais fidedigno de prognóstico de
nascimento (BRASIL, 2012), é um conjunto de cuidados prestados à gestante, através de
medidas de promoção e prevenção de saúde (BRASIL, 2012), sendo o seu principal objetivo
assegurar o nascimento de um recém-nascido saudável, objetivando tanto quanto possível
reduzir a mortalidade materno e fetal, com efeitos protetores estendendo-se além do período
neonatal (ZUGAIB, 2016), (AMORIM et al, 2009).
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De acordo com a OMS e o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento
(PHPN, 2002), o pré-natal é considerado adequado quando iniciado no primeiro trimestre da
gestação e com o mínimo de seis consultas. Além disso deve contar com o acolhimento, apoio
multiprofissional e a realização de exames laboratoriais. Os trabalhos descritos na literatura
mostram que adolescentes além de apresentarem menor adesão ao pré-natal, o seu início é mais
tardio e ou inadequado, quando comparadas às mulheres adultas. Esse comportamento está
relacionado com a idade, tempo de estudo, situação conjugal e o local de origem da residência
da adolescente (SPINDOLA; SILVA, 2009).
Diante da relevância da cobertura e acompanhamento do pré-natal e de todas as
repercussões negativas que a precariedade desta assistência pode gerar, o objetivo deste estudo
foi o de conhecer as características da assistência de pré-natal em adolescentes na cidade de
Cacoal, a partir dos dados do Sistema de Informação de Nascidos Vivos.

MÉTODOS

Estudo de caráter transversal descritivo, através da coleta de dados notificados à
Vigilância Epidemiológica por meio da Declaração de Nascido Vivos (DNV), constantes no
cadastro do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), da cidade de Cacoal,
Rondônia, nos anos de 2016 a 2017. Foram estudados 403 registros de mães adolescente de 10 a
19 anos de idade (OMS,1986). Por existirem significantes diferenças biopsicossocias entre as
adolescentes nas diferentes faixas etárias (OMS, 1995), elas foram separadas em s grupos: grupo
I, adolescentes entre 10 a 14 anos (adolescência inicial); grupo II, entre 15 a 19 anos
(adolescência final). Foram excluídas da análise 9 gestantes adolescentes por não terem os dados
completos constantes no cadastro do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos pesquisado.
As variáveis maternas estudadas foram: grau de escolaridade, classificada de acordo com
o tempo de estudo em anos, sendo considerada a baixa escolaridade, quando a adolescente
informou nunca ter estudado ou ter estudado por 7 anos e, boa escolaridade quando o tempo de
estudo foi 8 anos ou mais. Sobre a situação conjugal das adolescentes, considerou-se as
adolescentes que conviviam com seus companheiros como casadas, ou em união estável e,
aquelas que não possuíam companheiros, solteiras, divorciadas e/ou separadas, em relação a
região de origem se zona rural ou urbana.
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A assistência do pré-natal foi considerada adequada, quando informado seis ou mais
consultas e inadequada quando inferior a seis consultas. Avaliou-se ainda, em relação a
adequabilidade do pré-natal, a idade gestacional do seu início, considerado adequado quando
aconteceu no primeiro trimestre da gravidez e inadequado após o segundo trimestre da
gravidez. As variáveis perinatais estudadas foram: prematuridade, quando a idade gestacional
foi inferior a 37 semanas; e o peso do recém-nascido, considerado baixo peso quando inferior a
2500g.
Para análise dos dados, utilizou-se técnicas estatísticas quantitativas, visando construir
uma análise descritiva das variáveis apuradas. Para tanto aplicou-se a estatística descritiva e
testes de correlação que ajudaram a medir a associação entre as variáveis. O teste de correlação
aplicado foi "odds ratio". O teste aplicado “odds ratio" ou a Razão de Chance, medida que apura
o índice de chances de determinado fato voltar a acontecer, é utilizado como medida de
associação em estudos caso-controle e em estudos transversais (RUMEL, 1986). Para a
realização do teste foram empregados os softwares Microsoft® Excel e IBM® SPSS.
Em conformidade com as diretrizes da Resolução do Conselho Nacional de Saúde
(CNS), nº 510, de 7 de abril de 2016, esse estudo foi dispensado de apreciação por Comitê de
Ética em Pesquisa, uma vez que utiliza dados secundários anônimos.

RESULTADOS
Este estudo teve seu objetivo ampliado pois permitiu também, no período estudado,
conhecer a incidência de gravidez e algumas das características sociodemográficas das
adolescentes estudadas.
De acordo com os dados do SINASC entre 2016 e 2017, das 2790 mães de nascidos
vivos, 412 (14,77%) eram mães adolescentes. A incidência observada de nascidos vivos de
mães adolescentes no ano de 2016 foi de 15,9% e em 2017 o percentual reduziu para 13,7%
(gráfico 1). Das mães adolescentes 13 (3,2%), tinham entre 10 a 14 anos e as 390 (96,8%)
restantes entre 15 a 19 anos. Nos registros não foram evidenciadas adolescentes entre 10 a 12
anos. A média de idade das adolescentes foi de 17,47 anos (p= 1,416), com idade mínima de 13
anos e, a máxima de 19 anos.
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Gráfico 1. Incidência de gestação em adolescentes, nos anos de 2007 a 2017.
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Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)

Sobre o estado civil, 96 (23,8%) não possuíam parceiros, eram solteiras, separadas ou
divorciadas, enquanto 307 (76,2%) referiram ser casadas ou possuírem relação estável. Quando
os grupos, de acordo com a faixa etária, foram comparados não foi observado diferenças
significativas, sendo a união estável predominante em ambas as faixas etárias 222 (55%).
Nenhuma adolescente da fase inicial, eram separadas ou divorciadas (tabela 1).
Em relação a variável escolaridade, nas adolescentes de 10 a 14 anos, verificou-se que 6
(1,5%) referiram tempo de estudo entre 4 a 7 anos e, 7 (1,7%) entre 8 a 11 anos de estudo. No
grupo das mães entre 15 a 19 anos, 41 (10,2%) delas, apresentavam baixa escolaridade e 348
delas (86,3%), boa escolaridade, destas últimas 335 (83,1%), estudaram de 8 a 11 anos e 13
(3,2%) estudaram 12 anos ou mais.
Quanto ao local de residência, não foi observado adolescentes da zona rural no grupo
etário de 10 a 14 anos. No grupo de 15 a 19 anos, a maioria, 324 (80,4%) eram moradoras da
zona urbana e 66 (16,4%) da zona rural (tabela 1).
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Tabela 1. Características sociodemográficas das gestantes adolescentes dos anos de 2016 a
2017.

Estado Civil

Solteira
Casada
Separada/divorciada
união estável
Total:

Tempo de Estudo

4 a 7 anos
8 a 11 anos
12 anos ou mais
Ignorado
Total:

Residência

Urbana
Rural
Total:

Início Pré-Natal

Consultas PréNatal

Peso do RN

Prematuridade

Ignorado
Primeiro Trimestre
Segundo Trimestre
Terceiro Trimestre
Total:
Sem consultas
Entre 1 e 5 consultas
Mais que 6 consultas
Total:
Abaixo de 2,5 Kg
Acima de 2,5 Kg
Total:
Menos de 37 Semanas
Mais de 37 Semanas
Total:

IDADE MÃE
10 A 14 Anos
15 A 19 Anos
N
%
N
%
5
1,2%
88
21,8%
0
0,0%
85
21,1%
0
0,0%
3
0,7%
8
2,0%
214
53,1%
13
3,2%
390
96,8%
6
1,5%
41
10,2%
7
1,7%
335
83,1%
0
0,0%
13
3,2%
0
0,0%
1
0,2%
13
3,2%
390
96,8%
13
3,2%
324
80,4%
0
0,0%
66
16,4%
13
3,2%
390
96,8%
0
0,0%
14
3,5%
10
2,5%
349
86,6%
3
0,7%
26
6,5%
0
0,0%
1
0,2%
13
3,2%
390
96,8%
0
0,0%
4
1,0%
2
0,5%
68
16,9%
11
2,7%
318
78,9%
13
3,2%
390
96,8%
0
0,0%
39
9,7%
13
3,2%
351
87,1%
13
3,2%
390
96,8%
1
0,2%
55
13,6%
12
3,0%
335
83,1%
13
3,2%
390
96,8%

Total
N
93
85
3
222
403
47
342
13
1
403
337
66
403
14
359
29
1
403
4
70
329
403
39
364
403
56
347
403

%
23,1%
21,1%
0,7%
55,1%
100,0%
11,7%
84,9%
3,2%
0,2%
100,0%
83,6%
16,4%
100,0%
3,5%
89,1%
7,2%
0,2%
100,0%
1,0%
17,4%
81,6%
100,0%
9,7%
90,3%
100,0%
13,9%
86,1%
100,0%

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)

A prematuridade ocorreu em 56 (13,9%) dos casos avaliados, sendo 55 (13,6%) recémnascidos filhos de mães de 15 a 19 anos e, somente 1 (0,2%) de uma mãe do grupo das
adolescentes da fase inicial. Recém-nascidos de baixo peso foi observado somente no grupo das
adolescentes entre 15 a 19 anos, 39 casos (9,7%), a maioria dos recém-nascidos 364 (90,3%)
tiveram peso adequando para a idade gestacional.
Em relação a assistência pré-natal, os resultados demonstraram que 399 (99) % das
adolescentes realizaram o pré-natal, e 329 (81,6%) referiram 6 ou mais consultas. O início do
pré-natal no primeiro trimestre foi evidenciado em 359 (89,1%). Quando observado os s grupos,
das adolescentes entre 10 a 14 anos, somente 2 (0,5%) realizaram menos que 6 consultas.
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No grupo das adolescentes de 15 a 19 anos, 72 (17,9%) realizaram menos que 6 consultas e 329
(78,9%) realizaram 6 ou mais consultas (Tabela 1).
Adolescentes entre 15 a 19 anos apresentaram chances maiores de realizar 6 ou mais
consultas de pré-natal quando comparado ao grupo de 10 a 14 anos (OR= 0,850; IC95%= 0,183,92). Em relação ao início do pré-natal, a chance de quem iniciou o acompanhamento
tardiamente ter idade entre 15 a 19 anos é de 0,26 (OR= 0,26; IC95%= 0,066-0,99) (Tabela 2).

Tabela 2. Dados sobre o pré-natal das gestantes adolescentes nos anos de 2016 a 2017, de
acordo com os critérios de qualidade estabelecidos pelo PHPN.
IDADE MÃE
10 A 14

15 A 19

Anos

Anos

N

N

OR

Inferior

Superior

0,850

0,184256

3,923638

0,258

0,066966

0,993

Consultas Pré-

Entre 1 e 5 consultas

2

68

Natal

Mais que 6 consultas

11

318

Início Precoce

10

349

Início Tardio

3

27

Inicio do Prénatal

IC 95%

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos; OR= Odds Ratio; IC95%=intervalo de confiança a 95%.

Ainda sobre o início de pré-natal, verificou-se que no grupo entre 10 a 14 anos, a maioria
10 (2,5%) iniciaram o acompanhamento no primeiro trimestre. As entre 15 a 19 anos, 349
(86,6%) iniciaram o acompanhamento precocemente e 27 (6,7%) iniciaram o acompanhamento
tardiamente (tabela 1), evidenciando que quanto maior a idade das adolescentes mais precoce foi
o início da assistência pré-natal (gráfico 2).
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Gráfico 2. Correlação da idade materna e início do pré-natal.

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

Tabela 3. Caracterização das gestantes adolescentes que realizaram o início tardio do Pré-natal.
Perfil das gestantes com início tardio do Pré-natal

Estado Civil

Escolaridade

Residência

Idade da Mãe

N

%

Total

Solteira

12

12,9%

93

Casada

2

2,4%

85

Separada/divorciada

0

0,0%

3

União estável

16

7,2%

222

4 a 7 anos

5

10,6%

47

8 a 11 anos

23

6,7%

342

12 anos ou mais

2

15,4%

13

Urbana

27

8,0%

337

Rural

3

4,5%

66

10 A 14 Anos

3

23,1%

13

15 A 19 Anos

27

6,9%

390

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
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Sobre as adolescentes que realizaram a assistência pré-natal de maneira inadequada foi
estabelecido a relação entre as características socio-demográficas das gestantes e o início tardio
do pré-natal, o resultado encontrado demonstrou que: das 93 gestantes solteiras 12 (12,9%)
iniciaram o pré-natal tardiamente; das 13 gestantes que estudaram 12 anos ou mais 2(15,4%)
iniciaram o pré-natal tardiamente; das 337 gestantes residentes da zona urbana 27 (8%)
iniciaram o pré-natal tardiamente; das 13 gestantes com 10 a 14 anos 3 (23,1%) iniciaram o prénatal tardiamente. (Tabela 3)

DISCUSSÃO

A incidência de gravidez na adolescência, é considerada um importante problema de
saúde pública (CHALEM et al. 2007). Os dados divulgados em 2017 pelo SINASC do
Ministério da Saúde, demonstraram que a gestação na adolescência teve uma queda de 17%,
em números absolutos essa redução foi de 661.290 nascidos vivos de mães entre 10 e 19 anos
em 2004 para 546.529 em 2015. A região com mais filhos de mães adolescentes é o Nordeste
(180.072 – 32%), seguido da região Sudeste (179.213 – 32%). A região Norte vem em terceiro
lugar, com 81.427 (14%) nascidos vivos de mães entre 10 e 19 anos, seguido da região Sul
(62.475 – 11%) e Centro Oeste (43.342 – 8%).
Monteiro e colaboradores (2018), publicaram um estudo utilizando o banco de dados
no Sistema Único de Saúde (DATASUS) e informações do Sistema de Informações sobre
Nascidos Vivos (SINASC) nas cinco regiões brasileiras. Os autores observaram um
decréscimo de 13% no percentual de nascidos vivos de mães adolescentes entre 10 a 19 anos
nos últimos 10 anos. Essa redução foi notada em todas as regiões brasileiras na proporção de
mães de 15 a 19 anos. Por outro lado, o número de nascidos vivos aumentou em 5,0% entre as
mães de 10 a 14 anos no Norte e houve redução nas demais regiões, sendo maior na região no
Sul, 18,0%. A proporção de nascidos vivos mostrou uma tendência inversamente proporcional
ao índice de desenvolvimento humano (IDH), exceto no Nordeste, que têm o menor IDH do
país, onde houve uma redução significativa (18,0%) entre 15-19 e 2% entre 10 e 14 anos de
idade. Os autores concluíram, que a gravidez na adolescência no Brasil está em declínio, com
tendência a ser inversamente proporcional ao IDH. Nossos resultados também demonstraram
resultados semelhantes, evidenciando um percentual de gravidez na adolescência nos anos de
2016 e 2017 de 15,9% e 13,7% respectivamente, com uma queda significativa no ano de 2017.
Poderíamos levantar a hipótese que essa redução decorreu da expansão do programa Saúde da
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Família, mais acesso a métodos contraceptivos e ao programa Saúde na Escola que oferece
informação de educação em saúde. No entanto, são necessárias novas pesquisas nos próximos
anos para a confirmação dessa possível justificatica.
A análise das características sócio-demográficas da amostra estudada revelou que a
idade média materna foi de 17,47 (p= 1,416), a idade mínima de 13 anos e a máxima de 19 anos.
O percentual de adolescentes precoces foi de 3,2% (13 casos) e das tardias 96,8% (390 casos).
Ao realizar uma pesquisa em Minas Gerais utilizando informações também do SINASC,
constatou-se resultados obstétricos piores entre as adolescentes mais jovens evidenciando nesse
grupo um número maior de partos prematuros e recém-nascidos com baixo peso de nascimento
(GOLDENBERG; FIGUEIREDO; SILVA, 2005). Chen e colaboradores (2007), concluem que
os recém-nascidos de mães adolescentes apresentam características antropométricas semelhantes
aos filhos de mulheres adultas, no entanto os recém-nascidos de mães mais jovens, apresentam
maior tendência para baixo peso no nascimento, ao contrário do que foi observado no presente
estudo. Poderíamos sugerir que essa diferença possa ser explicada por termos estudado um
número pequeno de adolescentes nessa faixa etária e somente do município de Cacoal e, não do
Estado de Rondônia.
Em relação aos resultados perinatais, estudos brasileiros falam da associação de
prematuridade e baixo peso ao nascer com idade materna. Segundo artigo de revisão de Costa e
colaboradores (2011), concordando com muitos pesquisadores que avaliam a gravidez na
adolescência e seus desfechos perinatais, concluindo que existe uma forte relação entre a
gestação na adolescência e os aspectos socioeconômicos para a ocorrência de prematuridade
e/ou baixo peso de nascimento. Os elevados índices de prematuridade e de baixo peso ao nascer
encontrados nesse estudo são mais um suporte para a reforçar essa associação, pois a população
estudada era de mães adolescentes. O estudo de Chalem et al (2007) encontrou, inclusive,
incidências em RN de mães adolescentes bem semelhantes aos nossos, prematuridade (13,3%) e
de baixo peso (15,9%). Quando comparada a ocorrência dos desfechos nas gestantes
adolescentes e adultas , Martins e colaboradores (2011), evidenciaram a predominância nas
mães adolescentes.
Os nossos resultados referentes ao estado civil corroboram com os descritos por Sabroza
(2004) e Chalem et al (2007), sendo as uniões consensuais as mais frequentes nas adolescentes
estudadas. Acredita-se nas adolescentes de classes sociais menos favorecida, existe uma pressão
social para que o casal formalize uma união e passe a conviver sob o mesmo teto, independente
da oficialização do casamento ou possuírem independência financeira. Desser (1993), sugeriu
que a pressão para a união da adolescente e seu parceiro, seria a única medida da adolescente
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resgatar a sua dignidade. Adolescentes podem vislumbrar na gestação a possibilidade de
concretizar o sonho do casamento e a conquista da sua autonomia. Os resultados do estudo
conduzido por Rigol e Espirito Santo (2001), são concordantes com os nossos, os autores
evidenciaram que a maioria das gestantes adolescentes estudadas também possuíam união
estável.
Quando avaliamos o estado civil e o início das consultas de pré-natal observamos que as
solteiras iniciaram mais tardiamente, quando comparadas com as casadas ou em união estável,
resultados semelhantes foram relatados por Wiemann et al (1997). Os autores ao avaliarem os
fatores associados à não realização do pré-natal, constataram que mulheres solteiras apresentam
risco três vezes maior para a não realização quando comparadas às casadas. A falta de contato
com o pai do bebê e um menor grau de instrução em gestantes adolescentes também foi
associado com o início tardio do pré-natal e número reduzido de consultas. De fato, a existência
do apoio conjugal, seja legal ou consensualmente, pode ter influência na aceitação da gravidez
tanto pelas adolescentes e seus familiares. Um projeto realizado em São Francisco, na
Califórnia, conhecido como Teenage Pregnancy and Parenting Project (TAPP) e descrito por
Fonseca (1998), revelou que a participação paterna no pré-natal, influenciou de maneira positiva
o peso de nascimento dos recém-nascidos de mães adolescentes, provavelmente por maior
adesão materna ao pré-natal. A influência positiva da união consensual também é apontada por
Stern (1997), afirmando que o estado civil é o requisito de maior potencial para influenciar de
maneira positiva ou não, a conduta da adolescente durante a gestação, ou seja, a união, é um
definidor do prognóstico gestacional. Chama a atenção para o fato de que a situação conjugal
possa interferir no comportamento da gestante, provavelmente relacionado a aceitação da
gravidez pela adolescente e seus familiares. Essas conclusões reforçam a importância da
inclusão dos parceiros e familiares do casal na assistência do pré-natal e peri-natal.
Nossos resultados relacionados ao grau de escolaridade, demonstraram que a maioria das
adolescentes possuíam boa escolaridade. No entanto, nas adolescentes mais velhas o percentual
de baixa escolaridade foi maior, como também descrito por outros autores (SABROZA, 2004;
CHALEM et al, 2007, UPCHURCH E MCCARTHY 1990). Esses autores relataram em seus
estudos que a maioria das puérperas adolescentes, em fase tardia, referiram abandono escolar ao
engravidarem. Esse comportamento é descrito como decorrente da pressão da família ao
sentirem-se envergonhadas com o fato, ou pela rejeição da instituição escolar da adolescente, e
até de mesmo de alguns professores, a pressão dos colegas e familiares (YAZLLE, 2006). As
atitudes preconceituosas e moralistas e a falta de apoio às adolescentes, podem contibuir de
maneira negativa e motivadora para o abandono dos estudos. Uma vez expulsas, somente as
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meninas provenientes de famílias com um maior poder aquisitivo poderão voltar a estudar, já
que podem matricular-se numa escola privada. A gravidez e abandono escolar pode transformar
a vida das adolescentes, uma vez que dependendo do contexto elas passam a priorizar a
maternidade, por requerer outras responsabilidades, como a de suprir a necessidade financeira
delas e de seus filhos.
O impacto da evasão escolar não se resume apenas à mãe, mas também ao pai da
criança que quando assume a paternidade, muitos deixam o estudo para trabalhar. Em casa, a
adolescente cuida dos afazeres domésticos. Ambos visualizam claramente que seus projetos de
vida estão desfeitos. Essa nova situação pode trazer reflexos na relação com o bebê, pois
adolescentes que têm essa visão podem revelar problemas no desempenho afetivo da
maternidade e da paternidade (DESSER, 1993).
Os nossos resultados demonstraram que a assistência pré-natal em Cacoal apresenta uma
boa cobertura, quase a totalidade das gestantes tiveram acesso ao pré-natal e a maioria,
iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre, realizando o pré-natal de maneira adequada. Nossos
resultados diferem de alguns estudos, os quais relatam que a maioria das adolescentes realizam
o pré-natal de forma inadequada (GAMA et al 2004; SPINDOLA; SILVA, 2009; RIGOL;
ESPIRITO SANTO, 2012; LOPEZ ALEGRIA, SCHOR, SIQUEIRA, 1989; GAMA, 2001;
MAGALHÃES, 2005). Essa diferença pode sugerir que no município de Cacoal o Sistema
Básico de Saúde (SUS) vem garantindo o acesso a assistência à saúde das gestantes
adolescentes, diferente do encontrado em outros municípios e estados por outros autores. Por
outro lado, no estudo de Faria et al (2008),em relação ao número de consultas de pré-natal,
encontraram resultados semelhantes ao nosso, a maioria das adolescentes estudadas realizaram o
mínimo de consultas exigidas para a consideração de um pré-natal adequado.
Diversos são os fatores que podem influenciar a qualidade da assistência pré-natal,
dentre eles destacam-se a aceitação da gravidez pela adolescente, o apoio de seus familiares,
assim como as características dos serviços e profissionais de saúde. Por vezes as barreiras
organizacionais como a demora no agendamento de consultas e a escassez de recursos humanos,
podem interferir de maneira negativa na qualidade e adequabilidade da assistência pré-natal.
(SPINDOLA; SILVA, 2009; RIGOL; ESPIRITO SANTO, 2012; BARALDI, 2008). Ainda em
relação a assistência pré-natal, acredita-se que a adesão das adolescentes é influenciada por
fatores psicológicos, sendo que quanto maior a satisfação com a gestação maior será o número
de consultas de pré-natal (SABROZA, 2008; GAMA et al. ,2002).
Ao analisarmos o local de moradia das gestantes adolescentes, observamos que a minoria
das nossas adolescentes, residiam na zona rural. O pequeno percentual de moradoras dessa
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região observado foi entre as adolescentes de 15 a 19 anos de idade. Chalem et al, (2007),
também encontraram que a maioria das adolescentes estudadas residiam em bairros adjacentes
ao hospital onde realizaram o pré-natal, sendo assim moradoras na zona urbana. Por outro lado,
outros estudos evidenciam que adolescentes mais velhas são provenientes da zona rural, não
havendo unanimidade nos relatos na literatura (Bennet al. (1997). Podemos sugerir que essas
diferenças, em relação aos locais de moradia das adolescentes, possam ser explicadas pela
localidade da realização dos estudos. Nas regiões urbanas, onde existem hospitais referendados
como maternidades e/ou agentes comunitários de saúde os registros de nascidos vivos, no
sistema de informações, são alimentados adequademente e assim possuem informações mais
abrangentes. Em partos domiciliares assistidos por parteiras tradicionais, são elas que deverão
informar o nascimento da criança ao serviço de saúde onde ocorrerá o preenchimento da
respectiva declaração. Somente quando não houver profissionais de saúde que possam atestar a
gravidez, a DNV será preenchida no cartório.

CONCLUSÃO

Pode-se concluir que, a maioria das adolescentes pesquisadas realizou o pré-natal de
acordo com as normas preconizadas pelo Programa do Ministério da Saúde, reforçando a sua
importância como agente fundamental da promoção do bem-estar materno-fetal e comprovando
que sua realização traz melhor resultado perinatal. Os nossos resultados são semelhantes aos
descritos na literatura sobre o percentual de nascidos vivos de mães adolescentes. Concluiu-se
ainda, que a assistência de pré-natal disponível em Cacoal em adolescentes apresentou uma boa
cobertura no período estudado, sendo observado uma assistência mais adequada no grupo entre
as adolescentes com maior idade. É importante, dentre outras medidas, fortalecer a educação
integral em sexualidade, a inclusão dos homens nas políticas de prevenção e redução da
gravidez na adolescência, ampliar o acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva de modo
que a gravidez na adolescência seja vista como uma decisão pessoal, e não como resultado da
falta de políticas voltadas para a saúde do adolescente.
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CHARACTERIZATION OF PRENATAL ASSISTANCE IN PREGNANT
ADOLESCENTS IN THE CITY OF CACOAL, RO, REFERRING TO THE
YEARS OF 2016 AND 2017
Abstract
Gestation in adolescence may present serious maternal-fetal complications, highlighting therefore the
importance of prenatal care as a protective effect on pregnant women and their newborns. The purpose of
the study is to get to know the characteristics of prenatal care in pregnant women in the city of Cacoal,
Rondônia, through the analysis of the Declaration of Born Alive (DNV, in Portuguese), included in the
information system on Born Alive (SINASC) , referring to the years from 2016 to 2017. A crosssectional descriptive study involving pregnant women aged 10 to 19 years, including 403 adolescents,
who were separated into two groups: from 10 to 14 years old and from 15 to 19 years old. During the
study period, a greater number of pregnancies were observed in adolescents aged 15 to 19 years, 390
cases (96.8%). Stable relationships and good schooling were predominant in both groups, 55% and 89%,
respectively. The adequacy of prenatal care was greater, the higher the age of adolescents. Pregnant
women between the ages of 15 and 19 started prenatal care earlier. It was concluded that, in the period
studied, prenatal care available in Cacoal in adolescents presented good coverage, and a more adequate
care was observed in the group of adolescents with greater age.

Keywords: Gestation in adolescence. Prenatal. Declaration of Born Alive (DNV, in
Portuguese).
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MOTIVOS DO ABANDONO NA TERAPÊUTICA DA HANSENÍASE NO
MUNICÍPIO DE CACOAL DE 2011 A 2017

BONZANINI, Débora Gomes1
SCHULZ, Késsya Pinton2
BASTIANINI, Luis Fernando Matos3

RESUMO
A hanseníase de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia é uma das doenças
crônicas infectocontagiosas mais antigas, anteriormente registrada como lepra. Possui
predileção por pele e nervos periféricos, tornando os danos neurológicos principais
causadores de sequelas. A terapêutica irregular e o abandono são as principais causas da
dificuldade do controle da doença. Trata- se de um estudo descritivo epidemiológico de dados
extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Tem como objetivo
levantar os principais motivos que levaram os pacientes diagnosticados de hanseníase a
abandonarem o tratamento no município de Cacoal no período de 2011 a 2017 avaliando a
distribuição por sexo, idade, zona, classificação operacional, forma clínica e esquema
terapêutico. Neste período foram notificados 326 casos novos de hanseníase com 37 casos de
abandono de terapêutica (11,35%). Houve um predomínio no abandono de tratamento no
sexo masculino (75,68%); classificação operacional predominante foi de multibacilares
(83,78%); na forma clínica 67,57% dos casos são dimorfa; e 81,08% dos indivíduos que
abandonaram o tratamento receberam o esquema de 12 doses. Dos dados demográficos a
faixa etária prevalente foi a adulta, que corresponde 21 a 59 anos, totalizaram 62,16%; e
83,78% residem na área urbana. Diante disto, deve- se estabelecer os principais motivos do
abandono de tratamento para que haja credibilidade entre a unidade de saúde e o paciente
com o propósito que isto não se torne mais frequente.
Palavra-chave: Hanseníase. Perfil epidemiológico. Abandono de tratamento.
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INTRODUÇÃO

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia a hanseníase é uma das
doenças crônica, infectocontagiosa mais antigas registradas. É causada por uma bactéria
chamada Mycobacterium leprae que foi descoberta em 1873 pelo cientista Armauer Hansen.
Tem predileção por pele e nervos periféricos o que torna um diagnóstico na maioria dos casos
simples. Entretanto, os danos neurológicos são os principais causadores de sequelas
(http://www.sbd.org.br/dermatologia/pele/doencas-e-problemas/hanseniase/9/).
A doença era endêmica na maioria dos países da Europa durante a idade média. Sua
expansão foi no século VII ao XIV devido as cruzadas pelas péssimas condições de higiene do
continente Europeu. Devido à grande disseminação da lepra, no século XIX pesquisadores
europeus preocupados convidaram vários países para 1ª Conferência sobre lepra, inclusive o
Brasil, em Berlim em 1897. Neste, foram criadas propostas para tentar o combate a lepra. Desde
então, a enfermidade evoluiu com

um

grande

percurso

de

preconceitos

(Segundo

Reynaldo Quagliato Jr. (1964 apud CASTRO, 2005, p.47).
Pelo fato do nome lepra causar muita discriminação foi adotado então no Brasil a
denominação hanseníase em 1975 pelo médico brasileiro Abraão Rotberg.
Apesar de todo empenho em sua eliminação, o Brasil continua sendo o segundo país
com maior número de casos notificados perdendo apenas para Índia (ARAÚJO, 2003).
Conforme o artigo publicado pelo Indicadores de Vigilância a Saúde no ano de 2017,
indica que no ano de 2014 o Brasil detectou 31.064 casos novos de hanseníase, que corresponde
a uma detecção geral de 15,32/100mil habitantes. Visto que, dentre esse número a região Norte
e Centro-Oeste são as que mais apresentam coeficiente de detecção geral de novos casos
(http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/fevereiro/17/Indicadores-de-Vigilanciaem-Saude-descritos-segundo-ra--a-cor.pdf).
O tratamento é realizado variando do tipo de hanseníase que vai determinar a
quantidade das doses a serem administradas. Por isso, o diagnostico deve ser feito precocemente
e correto para que haja um tratamento adequado com fins de prevenir incapacidades e danos
neurais. Contudo, abordar os principais fatores determinantes da não-adesão ao tratamento.

A hanseníase é um tema ainda de grande importância à saúde pública do Brasil que se
encontra sendo o segundo país de maior número de casos novos notificados no mundo. O
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tratamento irregular e o abandono são as principais causas da dificuldade do controle da doença
(SOUSA, 2013), visto que tem um alto índice de abandono ou interrupção do tratamento no
município de Cacoal no período de 2011 a 2017. O abandono da terapêutica provoca um risco
aumentado da transmissão de bacilíferos provocando um seguimento da cadeia de transmissão
que havia sido interrompida quando houve o início do tratamento medicamentoso. Com isso,
há risco de desenvolver deformidades e incapacidades físicas. Além disto, há discriminação e
desaprovação da sociedade com o paciente e familiares. Por este fato busca avaliar quais são os
fatores que levam a este problema (SOUSA, 2013).
Neste contexto o trabalho atual tem como objetivo fazer um levantamento dos motivos
que levam os pacientes diagnosticados de hanseníase a abandonar o tratamento no município
de Cacoal entre o ano de 2011 a 2017. Contudo, avaliar o perfil epidemiológico de acordo com
as variáveis sexo, idade, zona, classificação operacional, forma clínica e esquema terapêutico.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Foi realizado um estudo utilizando dados secundários colhidos na Secretaria Municipal
de Saúde de Cacoal dos casos novos notificados de hanseníase no período de 2011 a 2017,
considerando as informações contidas na ficha de notificação/investigação de hanseníase pelo
Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN). Os dados foram coletados dos
pacientes diagnosticados com hanseníase residentes do município de Cacoal, sendo 326 casos
e destes 37 foram os que interromperam a terapêutica.
Por tratar-se de análise de dados secundários, o presente estudo não foi submetido à
apreciação de comitê de ética. Os dados dos participantes só foram apresentados de forma
consolidada, sendo omitida a identidade dos mesmos.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O estudo foi realizado através de dados secundários oferecidos pela Secretaria da Saúde
de Cacoal de casos novos diagnosticados de hanseníase no período de 2011 a 2017, no
município de Cacoal, Rondônia, através do Sistema de Informação e Agravo de Notificação
(SINAN). Esta, SINAN, é uma ferramenta essencial no combate à doença, pois identifica
precocemente os casos na comunidade, evita um aumento do número de casos, identifica os
acometidos que abandonaram o tratamento, bem como detecta a doença na fase inicial
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(indeterminada), contribuindo para que reduza a presença de incapacidades, exclusão social e
estigma.
Foi confirmado durante este período estipulado 326 pacientes do sexo feminino e
masculino e 37 abandoaram o esquema terapêutico. As variáveis analisadas foram faixa etária,
sexo, classificação operacional, zona, forma clínica e esquema terapêutico.

Gráfico 1. Número de pacientes que abandonaram o tratamento de hanseníase no município de
Cacoal- RO nos anos de 2011-2017

326
350

Nº de pacientes

300
250
200
150
37

100
50
0
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Abandonaram

Fonte: SINAN – HANSENÍASE, Cacoal-RO.

De acordo com o gráfico 1 dos 326 casos novos confirmados de hanseníase no período
de estipulado observou-se que 11,35% abandonaram o tratamento. Conforme o artigo
GOULART (2002) este fato acontece provavelmente devido a ocorrência dos efeitos colaterais
da poliquimioterapia (PTQ) e não orientação adequada da equipe de saúde. Acredita-se que o
abandono também reflete a uma má adesão ao tratamento oferecido. Este fato deve estar
relacionado ao longo esquema terapêutico da hanseníase e/ou poder depreciativo da doença
sobre o portador, fazendo com que o próprio doente negue suas condições (MELLO, 2006).
Além disto, os efeitos hansênicos também podem ocorrer durante o tratamento o que leva a
creditar que seja mais um motivo que contribui ao abandono pelo portador (CUNHA;
PEREIRA,

2017).

76

Revista Eletrônica FACIMED, v8, n2, Jul/Ago 2019
ISSN 1982-5285 – Artigo original

No estudo de 37 pacientes que abandonaram o tratamento de hanseníase no ano de 2011
a 2017, 75,68% são do sexo masculino e 24,32% do sexo feminino, conforme gráfico 2. Isso se
assemelha aos dados obtidos nos estudos de IGNOTTI (2001), onde o abandono também é
maior em homens. Explica-se este fato porque as mulheres possuem uma maior preocupação
com o corpo e a estética e buscam com maior frequência os serviços de saúde (SOUSA, 2013;
MIRANZI, 2009).
De acordo com a faixa etária dos pacientes que por sua extensão encontra-se dividida
em três faixas etária, criança/adolescente até os 20 anos; adulto de 21 a 59 anos; e idoso maior
ou igual a 60 anos, observou-se que a idade adulta foi a maior parte dos pacientes que
abandoaram o tratamento de hanseníase, 62,16%. Este dado pode ser compreendido pelo fato
desta faixa etária ser uma população economicamente ativa o que favorece a não adesão do
tratamento pois para realizar a terapêutica é necessário que o paciente se desloque até a Unidade
Básica de Saúde (UBS) mensalmente para receber a medicação e fazer novas avaliações. Além
disto, o horário de trabalho geralmente coincide com o funcionamento da Atenção Primária
(SOUSA, 2013; IGNOTTI, 2001). Seguido da faixa etária idosa com 32,43%, e com menor
incidência de 8,11% em crianças conforme apresentado no gráfico 3. Embora o encontrado em
crianças seja um porcentagem pequena, este achado nesta faixa etária de acordo com o estudo
na Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade do Rio de Janeiro feito por SILVA
(2007) ainda é um dado preocupante. Isto é devido a uma falta ou precariedade nos mecanismos
de controle da endemia. Como a criança está mais restrita ao lar a sua fonte de infecção é,
provavelmente, um adulto com a forma contagiante sem tratamento, dentro da sua própria
residência.
De acordo com o gráfico 4 dos pacientes que abandonaram o tratamento de hanseníase
83,78% residem em área urbana e 21,62% em zona rural. Conforme o trabalho da BARBOSA
(2014) a zona urbana, principalmente as áreas de aglomerado humano que se forma nas
periferias nos grandes centros urbanos, é onde se concentra a maior prevalência de portadores
de hanseníase. Justificado pelo fato de que estas áreas favorecerem a forma de transmissão,
levando em consideração a condição precária de vida e o acesso diminuído dos serviços de
saúde. Esses aspectos fazem com que esta população possua uma incidência maior de
mortalidade e adoecidos. Porém, não foi encontrado trabalhos ou estudos que comprovem
uma

r e l a ç ã o entre esta justificativa citada acima e o achado de maior porcentagem do

abandono na zona urbana.
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A hanseníase é subdivida em quatro formas clínicas, sendo indeterminada,
Tuberculoide, Dimorfa e Virchowiana. O gráfico 5 retrata que dos pacientes que abandonaram
a terapêutica de hanseníase 67,57% foram da forma clínica Dimorfa, seguido de 16,22% da
Virchowiana, 10,81% da Indeterminada e 5,41% da forma Tuberculoide; e classificação
operacional 83,78% são multibacilares e 16,22% são paucibacilares – gráfico 6. Em
concordância com o estudo SOUSA (2013) que apresentou também maior incidência do
abandono do tratamento os pacientes portadores da forma Dimorfa e Virchowiana e
classificação operacional Multibacilares. Isto é explicado pela relação direta com o diagnóstico
tardio.
Existem s esquemas terapêuticos para o tratamento da hanseníase que se diferem em
esquema de 6 doses para paucibacilares e 12 doses para multibacilares. Conforme mostra o
gráfico 7 81,08% dos pacientes que abandonaram o tratamento de hanseníase recebiam o
esquema de 12 doses e 18,92% de 6 doses. Acredita-se que esta alta taxa de abandono na
terapêutica entre os portadores de multibacilares possui uma relação com o fato do longo tempo
de tratamento. No entanto, esta é mais uma variável que não foi achado estudos que comprovem
uma relação direta com esta interpretação (MELLO, 2006).

Gráfico 2. Sexo dos pacientes que abandonaram o tratamento de hanseníase no municio de
Cacoal- RO nos anos de 2011-2017
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Gráfico 3. Faixa etária dos pacientes que abandonaram o tratamento de hanseníase no
municio de Cacoal-RO nos anos de 2011-2017.

Fonte: SINAN – HANSENÍASE, Cacoal-RO.

Gráfico 4. Zona dos pacientes que abandonaram o tratamento de hanseníase no município de
Cacoal- RO nos anos de 2011-2017.
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Gráfico 5. Forma clínica dos pacientes que abandonaram o tratamento de hanseníase no
município de Cacoal-RO nos anos de 2011-2017
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Gráfico 6. Classificação operacional dos pacientes que abandonaram o tratamento de
hanseníase no municio de Cacoal-RO nos anos de 2011-2017
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Gráfico 7. Esquema terapêutico dos pacientes que abandonaram o tratamento de hanseníase
no município de Cacoal-RO nos anos de 2011-2017
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CONCLUSÃO

Conclui-se que nesse estudo, de acordo com o perfil epidemiológico, os anos de maior
incidência de abandono no tratamento de hanseníase foi 2017, por outro lado, o de menor foi
2014. Em geral, o gênero que teve maior incidência de abandono foi o sexo masculino, sendo
explicado por as mulheres possuem maior acesso ao serviço de saúde e apresentarem maior
preocupação com a autoimagem. Fica claro que, os homens não possuem a mesma preocupação
em procurar o tratamento como as mulheres com o intuito de diminuir as possibilidades de
incapacidade (MIRANZI, 2010). Predominante a faixa etária que ocorre maior abandono é a
adulta, que corresponde de 21 a 59 anos, pois estas idades fazem parte da população
economicamente ativa que trabalham no horário que as Unidades Básicas de Saúde se
disponibilizam para oferecer o tratamento.
Demonstrou que a maior incidência de abandono foi na zona urbana, porém, obteve
dificuldade em encontrar estudos que esclarecessem este resultado. Além disso, mostrou que
um dos fatores que também contribuem para este fato são quando os portadores são
diagnosticados tardiamente, principalmente nas de forma Dimorfa e de classificação
Multibacilar. Além disto, o que também favorece o diagnostico tardio é a escassez de ações

81

Revista Eletrônica FACIMED, v8, n2, Jul/Ago 2019
ISSN 1982-5285 – Artigo original

educativas à nível comunitário, portanto, uma proposta que poderia ser analisada seria
fazer uma intensa divulgação dos sinais e sintomas da hanseníase por meio de seminários e
cursos visando estimular a procura pelo serviço de saúde dos sintomáticos dermatológicos.
Em suma a maioria dos resultados se mostraram compatíveis com as literaturas,
porém ainda é preciso mais estudos e pesquisas sobre esta temática tão relevante na
sociedade. Portanto, é importante ressaltar que deve-se trabalhar severamente com o lado
psicológico do paciente portador de hanseníase para que este aceite suas condições e não
desista do tratamento. Isto, contribui de maneira significativa para a adesão da terapêutica,
diminuindo os índices de abandono.
Contudo, há a necessidade de destacar a importância dos profissionais de saúde
quanto à atuação nas unidades de saúde procurando ativamente os faltosos às doses
supervisionadas mensalmente afim de estimular a completar a poliquimioterapia, para
assim, reduzir a taxa de abandono e não adesão do tratamento da hanseníase.

REASONS FOR ABANDONMENT IN THE THERAPEUTICS OF
HANSEN’S DISEASE IN THE CACOAL MUNICIPALITY OF 2011 TO
2017
Abstract
The Hansen’s disease according to the Brazilian Society of Dermatology it is one of the oldest
infectious chronic conditions, previously registered as leprosy. It has predilection for the skin and
the peripheral nerves, making the neurological damages the main causes of sequel. The irregular
therapy and the abandonment are the main causes of the difficulty of the controlling diseases. This
is about a descriptive epidemiological study of the extracted data from Notification of Injury
Information System (SINAN). It aims to raise the main reasons which led the patients diagnosed
with hansen’s disease to abandon treatment in the municipality of Cacoal from 2011 to 2017
evaluating the distribution by sex, age, zone, operational classification, clinical form and
therapeutic scheme. In this time period were notified 326 new cases of hansen’s disease with 37
cases of cessation of therapy (11.35%). There was a predominance in the abandonment of treatment
in males (75.68%); predominant operational classification was of multibacillary (87,78%);
67,57% of the cases are diorphic; and 81.08% of the individuals who dropped out received the 12dose regimen. From the demographic data the prevalent age group was the adult, which corresponds
to 21 to 59 years, totaled 62.16%; and 83.78% live in the urban area. In view of this, it is necessary
to establish the main reasons for abandoning treatment so that there is credibility between the health
unit and the patient for the purpose that this does not become more frequent.
Keywords: Hansen’s disease. Epidemiological profile. Abandonment of treatment.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO CLÍNICO E LABORATORIAL DA
LEISHMANIOSE CUTÂNEA NO ESTADO DO MATO GROSSO DE 2010
A 2017

SOBRINHO, Antonio Massayuki Wakasugui.1
BELLUCI, Gustavo Carneletto2
NEIVA, Willon Thomas Souza3
TEIXEIRA, Luciano Gomes4
RESUMO
Leishmanioses são doenças infecciosas que constituem um importante problema de saúde pública
mundial devido à sua magnitude e risco de ocorrência de deformidades que pode produzir no homem.
Definir um perfil sociodemográfico e clínico pode ser um ponto de apoio para determinar o
prognóstico e as complicações da Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), contribuindo para
avaliação do atendimento no manejo da doença. Foi realizado um estudo epidemiológico descritivo,
retrospectivo e quantitativo analítico, utilizando dados secundários do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN) do Estado de Mato Grosso no período de 2010 a 2017. Analisados
1015 casos, 21.2% correspondem ao sexo feminino e 78.8% ao sexo masculino, a faixa etária entre 18
e 59 anos foi a mais acometida (65.7%). 2015 foi o ano com maior número casos notificados,
totalizando 17.3% de todos os casos de LTA. A maioria dos casos, isto é 73.5% dos mesmos, se
apresentaram como lesão cutânea e 26.5% como lesão mucosa. O tipo de entrada mais comum
documentada foi casos novos - 96.3%, reservando 2.7% às recidivas por LTA. O exame parasitológico
foi o realizado em 77.7% dos casos. Do total de casos, 84.1% foram curados, 4.5% abandonaram o
tratamento, 0.4% evoluíram com óbito por outras causas, 10.6% foram transferidos e 0.4% tiveram o
diagnóstico mudado. Conclui-se que a LTA acomete mais homens em idade adulta, apresentando-se
mais comumente sob a forma cutânea, com maior prevalência na zona rural, sendo o exame mais
utilizado para o diagnóstico o teste parasitológico e como tratamento mais utilizado no período
considerado o Antimonial Pentavalente, que é utilizada como droga de primeira escolha.

Palavras-Chave: Leishmaniose Tegumentar Americana. Epidemiológico. Perfil clínico.
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INTRODUÇÃO
As leishmanioses são infecções crônicas, não contagiosas, causadas por diversas espécies de
protozoários do gênero Leishmania. São transmitidas de animais infectados para o homem
através da picada de um flebotomíneo, vetor transmissor da doença também conhecido como
mosquito palha. É classificada como uma das seis doenças endêmicas mais importantes no
mundo, pelo seu alto coeficiente de detecção e a capacidade de produzir deformidades,
gerando reflexos no campo social e econômico. Tais características enquadram a
Leishmaniose como um importante problema de saúde pública mundial (PIRES et al., 2012;
BRASIL, 2017).
No Brasil, a partir da década de 1980, verifica-se aumento no número de casos registrados,
variando de 3.000 (1980) a 35.748 (1995). Observam-se picos de transmissão a cada cinco
anos, apresentando tendência de aumento do número de casos, a partir do ano de 1985,
quando se solidifica a implantação das ações de vigilância e controle da LTA no País. No
período de 1995 a 2014, verifica-se uma média anual de 25.763 casos novos registrados e
coeficiente de detecção médio de 14,7 casos/100 mil habitantes, verificando-se coeficiente
mais elevado no ano de 1995, quando atingiu 22,94 casos por 100 mil habitantes (BRASIL,
2017).
A LTA é uma das afecções dermatológicas que merece mais atenção, devido à sua magnitude,
assim como pelo risco de ocorrência de deformidades que pode produzir no ser humano, e
também pelo envolvimento psicológico, com reflexos no campo social e econômico, uma vez
que, na maioria dos casos, pode ser considerada uma doença ocupacional (BRASIL, 2017).
Conforme SHAW (1987) uma classificação se fez necessária tendo em vista a grande
diversidade de gêneros do protozoário: o complexo donovani (subgênero Leishmania) causa a
manifestação visceral, e os complexos mexicana (subgênero Leishmania) e braziliensis
(subgênero Viannia) são as causadoras da forma tegumentar junto com outras espécies do
gênero, estudada no presente artigo. Segundo SILVEIRA et al., 2008, as espécies L. (V.)
guyanensis, L. (V.) lainsoni, L. (V.) shawi, L. (V.) lindenbergi e L. (V.) naiffi são os principais
agentes causadores da LT, de perfil imune bem equilibrado, conferindo alto grau de
resolução. CARVALHO, M., (2006) a espécie mais comum encontrada no Estado do Mato
Grosso é a Leishmania Viannia brasiliensis (especialmente na região norte do Estado).
No brasil segundo o Ministério da Saúde a classificação da LT está dividida em infecção
inaparente, leishmaniose cutânea nas formas: cutânea localizada, cutânea disseminada,
recidiva cútis e cutânea difusa, que acometem restritamente a pele. Leishmaniose mucosa nas
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formas: mucosa tardia, mucosa sem lesão cutânea prévia, mucosa concomitante, mucosa
contígua e mucosa primária, que acometem pele e mucosa. Dando importância para a
coinfecção com HIV (BRASIL, 2017).
Na leishmaniose cutânea o período de incubação varia usualmente entre duas semanas e s
meses. A lesão ulcerada é precedida por uma mácula, que perdura de um a s dias depois da
picada infectante. A mácula evolui formando uma pápula que aumenta progressivamente
produzindo, geralmente, uma úlcera. A linfoadenomegalia satélite pode ocorrer antes, durante
ou após o aparecimento da lesão. A úlcera típica de leishmaniose cutânea (LC) é geralmente
indolor e costuma localizar- -se em áreas expostas da pele: tem formato arredondado ou
ovalado; mede de alguns milímetros até alguns centímetros; tem base eritematosa, infiltrada e
de consistência firme, apresentando bordas bem delimitadas e elevadas com fundo
avermelhado e granulações grosseiras. Caso não tratadas, as lesões podem evoluir para a cura
espontânea em período de alguns meses a poucos anos, podendo também permanecer ativas
por vários anos e coexistir com lesões mucosas de surgimento posterior (BRASIL, 2017).
Clinicamente, a leishmaniose mucosa (LM) expressa-se por lesões destrutivas localizadas nas
mucosas das vias aéreas superiores. A forma clássica de LM é secundária à lesão cutânea. Ao
exame da mucosa, podem ser observados eritema, infiltração, crostas, pontos sangrantes,
erosão e ulceração com fundo granuloso. Caso haja infecção secundária, as lesões podem
apresentar-se recobertas por exsudato mucopurulento e crostas. Na mucosa do nariz, pode
haver perfuração ou até destruição do septo cartilaginoso. Na boca, pode haver perfuração do
palato mole. Nas lesões crônicas e avançadas, pode haver mutilações com perda parcial ou
total do nariz, lábios, pálpebras, causando deformidades e consequente estigma social
(BRASIL, 2017).
Segundo OLIVEIRA; FERNADES (2014) apud CRUZ (2016) o diagnóstico da doença é
realizado por meio de avaliação clínica, considerando os sinais e sintomas comuns à
leishmaniose tegumentar e também através de exames laboratoriais a partir do achado do
parasita em fluidos e tecidos pelo exame parasitológico direto, através de avaliação do
conteúdo aspirado, ou “in-print” feito com o fragmento da biópsia, exame histopatológico,
intradermorreação de Montenegro, e exames sorológicos, como o teste ELISA.
No Brasil a Vigilância da LTA se baseia na notificação compulsória, onde a detecção de casos
pode ocorrer por meio de medidas como demanda espontânea às unidades de saúde ou mesmo
pela busca ativa de casos, se confirmado inicia-se o processo de notificação e investigação
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pelos serviços competentes utilizando a ficha de notificação como base, gerando informação
para manejo, controle e prevenção (BRASIL, 2017).
O controle se faz necessário com uma ampla abordagem da LTA, contendo aspectos de
vigilância epidemiológica, ações educativas, interrupções na cadeia de transmissão, além de
ações administrativas. O despreparo das unidades de saúde torna-se um obstáculo para o
diagnóstico precoce da doença (ALMEDIA; ARANHA, 2004).
A Organização Mundial de Saúde (2017) enfatiza algumas medidas que devem ser feitas para
controle e prevenção da LTA, entre elas se destacam a mobilização e educação da
comunidade com mudanças eficazes de comportamento, além de detecção precoce e
tratamento imediato, sendo o controle de hospedeiros e reservatórios adaptado a situação de
cada localidade.
O Manual do Ministério da Saúde preconiza meios de prevenção com a finalidade de diminuir
os riscos de transmissão, sendo necessário a estimulação de tais medidas perante a população,
entre elas: uso de repelentes onde há exposição ao vetor, uso de mosqueteiros de tela fina,
adaptação de portas e janelas com telas de proteção, manejo de quintais e terrenos afim de
evitar criadouros, proporcionar o destino adequado de lixo orgânico entre outros (BRASIL,
2017).
Os aspectos clínicos associados à lesão produzem efeitos imediatos e tardios nas pessoas
acometidas. O amplo espectro de manifestações clínicas sistêmicas e laboratoriais estão
associadas com as características reacionais dos indivíduos acometidos. Além disso, a rede de
atendimento, diagnóstico e tratamento dos casos de LTA é variável para cada localidade.
Dessa forma, estudar essa patologia bem como definir um perfil sociodemográfico e clínico
pode ser um ponto de apoio para determinar o prognóstico e as complicações da LTA, bem
como avaliar o atendimento aos casos da doença a nível estadual.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi realizado no Estado do Mato Grosso, o qual localiza-se no centro-oeste brasileiro cuja
população é de 3.035.122 de habitantes distribuídos em 141 municípios. É o terceiro maior Estado do
país em área territoriais contemplando 903.202,446 km² e uma densidade demográfica de 3,36
hab/km². Faz fronteira internacional com a Bolívia e nacional com os estados Amazonas, Pará,
Tocantins, Goiás, Matogrosso do Sul e Rondônia (Censo, 2010, IBGE)
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Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, retrospectivo com abordagem quantitativa
analítica, no qual foram utilizados dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN). Como critério de inclusão foram considerados todos casos confirmados
notificados no Estado do Mato Grosso no período anteriormente mencionado.
Foi realizada uma análise descritiva por meio das variáveis de notificação individual, dados de
residência, dados clínicos, antecedente epidemiológico, dados laboratoriais, classificação de caso,
tratamento e conclusão, segundo a ficha de investigação de LTA.
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

A análise de dados revelou um total de 1015 notificações distribuídas pelo Estado do Mato
Grosso. De um total de 993 fichas com a variável zona, devidamente preenchida, em dados de
residência, 725 casos notificados (73%) são originários das zonas urbanas enquanto que 268
(27%) tem origem na zona rural
Do total de 1015 casos, 215 (21.2%) correspondem ao sexo feminino e 800 (78.8%) ao sexo
masculino. Em relação a faixa etária, a mais acometida pela LTA é a situada entre 18 e 59
anos e corresponde a 65.7% do total de casos. A menos acometida é entre 0 e 06 anos,
representando 3.3% dos casos. Foi observada que a média de idade das pessoas acometidas
pela doença é de 44.98 anos.
Para moradores da zona rural observou-se uma incidência média de 48,52 casos por 100 mil
habitantes, enquanto que 29,20 casos por 100 mil habitantes foram observados na população
da zona urbana.
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Na variável raça, a parda se mostra com uma contagem muito superior às outras,
contabilizando um total de 876 casos (86.4%), seguida pela branca (8.7%), preta (2.5%),
indígena (0.9%) e amarela (0.5%). Do total de 1014 casos, 11 (1.1%) foram ignorados para
variável raça.
O número de notificações pouco variou entre os anos de 2012 a 2017, com uma média de
142.6 casos notificados por ano nesse período. No ano de 2015 mais casos foram notificados
na variável casos/ano - 176 (17.3%). Já no ano de 2011 menos casos foram notificados nessa
variável – 70 (6.9%) dos casos.

Tabela 1 – Características sociodemográficas para os casos de leishmaniose tegumentar no
Estado de Mato Grosso entre 2010 e 2017.
CARACTERÍSTICAS

NÚMERO
DE CASOS
N=993

%

IC 95%

Urbana

725

73

(70.1-75.3)

Rural

268

27

(24.3-29.8)

ZONA DE RESIDENCIA

N=1015

SEXO
Feminino

215

21.2

(18.8-23.8)

Masculino

800

78.8

(76.2-81.2)

FAIXA ETARIA

N=1015

0-06

33

3.3

(2.3-4.5)

7-17

70

6.9

(5.5-8.6)

18-59

667

65.7

(62.7-68.6)

>60

245

24.1

(21.6-26.9)

ESCOLARIDADE

N=843

Ensino fundamental/analfabeto

596

70.7

(67.5-73.7)

Ensino médio

171

20.3

(17.7-23.1)

Ensino superior

76

9.0

(7.3-11.1)

N=1014

RAÇA
Branca

88

8.7

(7.1-10.6)

Preta

25

2.5

(1.7-3.6)

Amarela

5

0.5

(0.2-1.1)

876

86.4

(84.1-88.4)

Indígena

9

0.9

(0.5-1.7)

Ignorado

11

1.1

(0.6-1.9)

Parda
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ANO DO DIAGNÓSTICO

N=1015

2010

89

8.8

(7.2-10.7)

2011

70

6.9

(5.5-8.6)

2012

115

11.3

(9.5-13.4)

2013

123

12.1

(10.3-14.3)

2014

155

15.3

(13.2-17.6)

2015

176

17.3

(15.1-19.8)

2016

153

15.1

(13.0-17.4)

2017

134

13.2

(11.3-15.4)

MÊS DO DIAGNÓSTICO

N=1015

Janeiro

79

7.8

(6.2-9.6)

Fevereiro

71

7.0

(5.5-8.8)

Março

65

6.4

(5-8.1)

Abril

62

6.1

(4.8-7.8)

Maio

72

7.1

(5.6-8.9)

Junho

63

6.2

(4.8-7.9)

Julho

57

5.6

(4.3-7.3)

Agosto

100

9.9

(8.1-11.9)

Setembro

112

11.0

(9.2-13.2)

Outubro

123

12.1

(10.2-14.3)

Novembro

124

12.2

(10.3-14.4)

Dezembro

87

8.6

(7-10.5)

Fonte: SINAN/MT

As variáveis clínicas da LTA, 746 (73.5%) dos casos se apresentaram como lesão cutânea e,
269 (26.5%) como lesão mucosa. O tipo de entrada mais comum documentada foi casos
novos (96.3%), reservando 27 (2.7%) casos às recidivas por LTA.
A droga mais utilizada no tratamento da LTA foi o antimonial pentavalente, registrados 769
(76.9%) casos tratados com essa droga, seguida pela pentamidina - 105 (10.5%) casos. A
droga menos utilizada foi a anfotericina B com 53 (5.5%) dos casos tratados.
O exame histopatológico não foi realizado em 59.2% dos casos e a IRM não foi realizada em
56% dos casos. O exame parasitológico foi o mais realizado, deixando de fazê-lo em 22.3 dos
casos. Em 629 (62%) dos casos o exame parasitológico foi positivo e em 160 (15.8%) foi
negativo.
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A coinfecção com HIV foi documentada em 24 notificações, 2.4% do total. Esse campo foi
ignorado em 140 fichas de notificação, 13.8%.
O critério de confirmação mais utilizado foi o laboratorial – 88.7% dos casos. A confirmação
clinico epidemiológico se restringiu a 115 casos, 11.3%. 301 casos foram relacionados ao
trabalho, representando 35.4 % dos casos.
Em relação a evolução do caso, 772 (84.1%) foram curados, 41 (4.5%) abandonaram o
tratamento, 4 (0.4%) evoluíram com óbito por outras causas, 97 (10.6%) foram transferidos e
4 (0.4) tiveram o diagnóstico mudado.

Tabela 2 – Características clínicas dos casos de leishmaniose tegumentar no Estado de Mato
Grosso entre 2010 e 2017.
CARACTERÍSTICAS
FORMA CLÍNICA

NUMERO DE CASOS

%

IC 95%

N=1015

Cutânea

746

73.5

(70.7-76.1)

Mucosa

269

26.5

(23.9-29.3)

TIPO DE ENTRADA

N=1015

Caso novo

977

96.3

(94.9-97.3)

Recidiva

27

2.7

(1.8-3.8)

Transferência

7

0.7

(0.3-1.4)

Ignorado

4

0.4

(0.2-1.0)

DROGA ADMINISTRADA

N=1000

Antimonial pentavalente

769

76.9

(74.2-79.4)

Anfotericina b

53

5.3

(4.1-6.9)

Pentamidina

105

10.5

(8.7-12.6)

Outros

70

7.0

(5.6-8.8)

Ignorado

3

0.3

(0.1-0.9)

HISTOPATOLOGIA

N=1015

Encontro do parasita

255

25.1

(22.6-27.9)

Compatível

132

13.0

(11.1-15.2)

Não compatível

27

2.7

(1.8-3.1)

Não realizado

601

59.2

(56.2-62.2)

IRM

N=1015
Positivo

406

40.0

(37.0-46.0)

Negativo

41

4.0

(3.0-5.4)

Não realizado

568

56.0

(52.9-59.0)
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PARASITOLÓGICO

N=1015

Positivo

629

62.0

(58.9-64.9)

Negativo

160

15.8

(13.7-18.1)

Não realizado

226

22.3

(19.8-24.9)

COINFECÇÃO COM HIV

N=1015

Sim

24

2.4

(1.6-3.5)

Não

851

83.8

(81.5-86.0)

Ignorado

140

13.8

(11.8-16.1)

TIPO DE ENTRADA

N=1015

Caso novo

977

96.3

(94.9-97.3)

Recidiva

27

2.7

(1.8-3.8)

Transferência

7

0.7

(0.3-1.4)

Ignorado

4

0.4

(0.2-1.0)

CRITERIO DE CONFIRMAÇÃO

N=1015

Laboratorial

900

88.7

(86.6-90.5)

Clinico epidemiológico

115

11.3

(9.5-13.4)

DOENÇA RELACIONADA AO

N=850

TRABALHO
Sim

301

35.4

(32.3-38.7)

Não

453

53.3

(49.9-56.6)

Ignorado

96

11.3

(9.3-13.6)

EVOLUÇAO DO CASO

N=918

CURA

772

84.1

(81.6-86.3)

ABANDONO

41

4.5

(3.3-6.0)

ÓBITO POR OUTRAS CAUSAS

4

0.4

(0.2-1.1)

TRANSFERENCIA

97

10.6

(8.7-12.7)

MUDANÇA DE DIAGNÓSTICO

4

0.4

(0.2-1.1)

Fonte: SINAN/MT

Dos 740 pacientes que apresentaram a forma clínica cutânea, 14 (1.89%) foram
recidivas, enquanto que dos 264 pacientes que apresentaram a forma clinica mucosa, 13
(4.92) foram casos de recidiva.
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Tabela 3 – Chance de recidiva pela forma clínica apresentada de leishmaniose, Mato
Grosso, 2010 – 2017.
RECIDIVA

%

CASO NOVO

%

TOTAL

%

MUCOSA

13

4,92

251

95,08

264

100

CUTÂNEA

14

1,89

726

98,11

740

100

TOTAL

27

977

Fonte: SINAN/MT

O grupo ‘forma mucosa’ apresentou 13 casos de recidiva (4,92 % dos casos) enquanto
que no grupo ‘forma cutânea’ houve 14 casos de recidiva (1,89% do total de casos). A forma
mucosa apresentou uma incidência maior de recidiva (4,92%) do que a forma cutânea
(1,89%).

DISCUSSÃO

A proporção de indivíduos com LTA é maior em moradores da zona rural. Segundo
BRASIL (2017) apud SILVA, B. et al., (2018) a transmissão do protozoário ocorre
principalmente durante as atividades ocupacionais dos indivíduos na zona rural, relacionadas
ao extrativismo vegetal, desmatamento construção de estradas e usinas. A existência de
moradias próximas aos limites florestais ou até mesmo em seu interior, mostra-se como outro
fator responsável por essa apresentação epidemiológica (ROCHA; et al., 2015).
No presente estudo a incidência da LTA mostrou-se 3.72 vezes maior no sexo
masculino quando comparado ao sexo feminino. Esses resultados são similares aos citados
pelo Ministério da Saúde, o qual afirma que a maioria dos casos compostos por homens
(74%) e também em idade adulta (BRASILIA, 2017). Segundo ALMEIDA, et. al., (2018) a
predominância do sexo masculino pode ser justificada já que homens estão mais expostos em
suas atividades diárias. Conforme FRANÇA, et. al., (2009) declaram em um estudo realizado
no município de Juína-MT (2004-2006), homens estão mais sujeitos pois suas atividades
ocupacionais envolvem atividades rurais, como agricultura pecuária e garimpo.
Em um estudo realizado no Estado do Acre os índices do grupo não-alfabetizados
somados ao grupo de pacientes que tinham 7 anos ou menos de estudo representou 62,2 %
dos casos (SILVA; MUNIZ, 2009), dados esses próximos ao do presente estudo, no qual os
indivíduos com baixa escolaridade, ensino fundamental/analfabetos, chegam a 70,7 % dos
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casos, ressaltando, numericamente, a relação grau de escolaridade e suscetibilidade à LTA.
A faixa etária mais acometida pela LTA encontrada no presente estudo é a situada entre 18 e
59 anos (65.7% do total de casos), sendo esse intervalo de idade o mais produtivo para a
população em geral. Segundo NASCIMENTO, et al., (2011) municípios que dependem
diretamente da agricultura podem ter algum grau de comprometimento na fonte econômica
quando alguns de seus habitantes são afetados em idade ativa para o trabalho, entre 20 e 49
anos, faixa etária essa também a mais acometida pela doença (75% dos casos no estudo).
PELISSARI et al., (2011) já haviam relatado que as cicatrizes e deformidades deixadas pela
lesão de pele podem impactar de forma negativa na vida dos afetados, levando ao isolamento
social, desemprego, alcoolismo, doenças mentais e até suicídio impactando de forma negativa
na produtividade econômica nas regiões endêmicas.
O resultado encontrado no presente estudo com relação a recidiva (2.7 % do total de casos) se
confirma em outros trabalhos, como o desenvolvido por CRUZ G. (2016), onde relatou-se
uma recidiva de 2.65% do total de casos. Segundo PELISSARI et al., (2011) as recidivas
estão diretamente relacionadas com dosagens inferiores às recomendadas pelo Ministério da
Saúde, não podendo afirmar se por erro de prescrição, ou não seguimento por parte do
paciente, já que o trabalho foi realizado a partir de dados secundários.
As drogas mais utilizadas para o tratamento da LTA foram os antimonias pentavalentes
seguida pela pentamidina, e da anfotericina B, resultante da recomendação do Ministério da
Saúde (BRASILIA, 2017). Segundo ALMEIDA, et. al., (2010) mesmo com o tratamento
adequado com os antimoniais pentavalentes recidivas são esperadas e ocorrem em torno de
2% nos pacientes tratados, enquanto em pacientes não tratados esse número chega a atingir
10%.
A chance de recidiva nos indivíduos que apresentam a forma clínica mucosa, foram
2.60 vezes a chance de recidiva nos indivíduos cuja forma clínica foi a cutânea, tornado essa
última um fator de proteção contra recidiva nos pacientes com LTA. Segundo
NASCIMENTO, et. al., (2011) a forma mucosa apresenta difícil resposta terapêutica,
recidivando com mais frequência (7.5%) que a forma cutânea (4,3%).
A forma clínica que acometeu a maior parte dos pacientes foi a cutânea. Este resultado
está de acordo com outros estudos, conforme SANTOS (2018) demonstrou, a forma cutânea
se apresentou em 96,9 % dos pacientes no Maranhão. Segundo PONTELLO et. al., (2013)
apud SANTOS (2018) afirmam que a forma clínica cutânea se apresenta em maior número de
casos, devido ao fato de a forma mucosa costumar ocorrer como evolução da forma cutânea, e
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principalmente por conta da demora na busca por cuidados em saúde, tratamento inadequado,
ou não realização do mesmo.

CONCLUSÃO

A LTA apresentou-se com maior prevalência em pacientes do sexo masculino, na
faixa etária dos 18 aos 59 anos, em indivíduos analfabetos e com ensino fundamental
incompleto, e em moradores da zona rural. A forma clínica cutânea teve maior número de
casos, sendo o exame laboratorial o mais utilizado para diagnóstico e a droga antimonial
pentavalente como primeira escolha no tratamento. A forma clínica mucosa apresentou maior
chance de recidiva da LTA.
A obtenção de informações sobre os casos e a condução dos mesmos reforça a importância
das fichas de notificação compulsória a qual atua como instrumento de levantamento de
dados, fonte de informações fundamentais para o acompanhamento e arquivamento dos casos.
O Ministério da Saúde e o Governo Estadual devem trabalhar juntos implementando
campanhas, oferecendo adequadas condições sanitárias além de aumentar o contingente
profissional qualificado, reduzindo no decorrer das ações a incidência e a gravidade da
doença.

CLINICAL AND LABORATORIAL EPIDEMIOLOGY PROFILE OF SKULL
LEISHMANIOSIS IN THE STATE OF MATO GROSSO, 2010 TO 2017.
Abstract
Leishmaniasis is an infectious disease that is an important global public health problem because of its
magnitude and risk of deformities occurring in humans. Defining a sociodemographic and clinical
profile can be a point of support to determine the prognosis and complications of American
Tegumentary Leishmaniasis (ACL), contributing to the evaluation of care in the State. A descriptive,
retrospective and quantitative analytical epidemiological study was conducted using secondary data
from the SINAN (National Institute of Mental Health) Information System from the State of Mato
Grosso from 2010 to 2017. A total of 1015 cases were analyzed, 21.2% of which were females and
78.8 % to males, the age group between 18 and 59 years was the most affected (65.7%). 2015 was the
year with the highest number of reported cases 17.3%, 73.5% of the cases presented as cutaneous
lesions and 26.5% as mucosal lesions. The most common type of entry documented was new cases 96.3%, reserving 2.7% for recurrences by LTA. The parasitological examination was performed in
77.7% of the cases. Of the total cases, 84.1% were cured, 4.5% abandoned treatment, 0.4% died due to
other causes, 10.6% were transferred and 0.4% had their diagnosis changed. It is concluded that LTA
affects more men in adult age, presenting more commonly in cutaneous form, with greater prevalence
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in the rural area, being the most used exam for the diagnosis the parasitological test and Pentavalent
Antimony as first choice drug.
Keywords: American Cutaneous Leishmaniasis. Epidemiological. Clinical profile.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO CLÍNICO E LABORATORIAL DA
LEISHMANIOSE CUTÂNEA NO ESTADO DO MATO GROSSO
DE 2010 A 2017
SOBRINHO, Antonio Massayuki Wakasugui.1
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NEIVA, Willon Thomas Souza3
TEIXEIRA, Luciano Gomes4
RESUMO
Leishmanioses são doenças infecciosas que constituem um importante problema de saúde pública
mundial devido à sua magnitude e risco de ocorrência de deformidades que pode produzir no homem.
Definir um perfil sociodemográfico e clínico pode ser um ponto de apoio para determinar o
prognóstico e as complicações da Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), contribuindo para
avaliação do atendimento no manejo da doença. Foi realizado um estudo epidemiológico descritivo,
retrospectivo e quantitativo analítico, utilizando dados secundários do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN) do Estado de Mato Grosso no período de 2010 a 2017. Analisados
1015 casos, 21.2% correspondem ao sexo feminino e 78.8% ao sexo masculino, a faixa etária entre 18
e 59 anos foi a mais acometida (65.7%). 2015 foi o ano com maior número casos notificados,
totalizando 17.3% de todos os casos de LTA. A maioria dos casos, isto é 73.5% dos mesmos, se
apresentaram como lesão cutânea e 26.5% como lesão mucosa. O tipo de entrada mais comum
documentada foi casos novos - 96.3%, reservando 2.7% às recidivas por LTA. O exame parasitológico
foi o realizado em 77.7% dos casos. Do total de casos, 84.1% foram curados, 4.5% abandonaram o
tratamento, 0.4% evoluíram com óbito por outras causas, 10.6% foram transferidos e 0.4% tiveram o
diagnóstico mudado. Conclui-se que a LTA acomete mais homens em idade adulta, apresentando-se
mais comumente sob a forma cutânea, com maior prevalência na zona rural, sendo o exame mais
utilizado para o diagnóstico o teste parasitológico e como tratamento mais utilizado no período
considerado o Antimonial Pentavalente, que é utilizada como droga de primeira escolha.
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INTRODUÇÃO
As leishmanioses são infecções crônicas, não contagiosas, causadas por diversas
espécies de protozoários do gênero Leishmania. São transmitidas de animais infectados para o
homem através da picada de um flebotomíneo, vetor transmissor da doença também
conhecido como mosquito palha. É classificada como uma das seis doenças endêmicas mais
importantes no mundo, pelo seu alto coeficiente de detecção e a capacidade de produzir
deformidades, gerando reflexos no campo social e econômico. Tais características enquadram
a Leishmaniose como um importante problema de saúde pública mundial (PIRES et al., 2012;
BRASIL, 2017).
No Brasil, a partir da década de 1980, verifica-se aumento no número de casos
registrados, variando de 3.000 (1980) a 35.748 (1995). Observam-se picos de transmissão a
cada cinco anos, apresentando tendência de aumento do número de casos, a partir do ano de
1985, quando se solidifica a implantação das ações de vigilância e controle da LTA no País.
No período de 1995 a 2014, verifica-se uma média anual de 25.763 casos novos registrados e
coeficiente de detecção médio de 14,7 casos/100 mil habitantes, verificando-se coeficiente
mais elevado no ano de 1995, quando atingiu 22,94 casos por 100 mil habitantes (BRASIL,
2017).
A LTA é uma das afecções dermatológicas que merece mais atenção, devido à sua
magnitude, assim como pelo risco de ocorrência de deformidades que pode produzir no ser
humano, e também pelo envolvimento psicológico, com reflexos no campo social e
econômico, uma vez que, na maioria dos casos, pode ser considerada uma doença ocupacional
(BRASIL, 2017).
Conforme SHAW (1987) uma classificação se fez necessária tendo em vista a grande
diversidade de gêneros do protozoário: o complexo donovani (subgênero Leishmania) causa a
manifestação visceral, e os complexos mexicana (subgênero Leishmania) e braziliensis
(subgênero Viannia) são as causadoras da forma tegumentar junto com outras espécies do
gênero, estudada no presente artigo. Segundo SILVEIRA et al., 2008, as espécies L. (V.)
guyanensis, L. (V.) lainsoni, L. (V.) shawi, L. (V.) lindenbergi e L. (V.) naiffi são os principais
agentes causadores da LT, de perfil imune bem equilibrado, conferindo alto grau de
resolução. CARVALHO, M., (2006) a espécie mais comum encontrada no Estado do Mato
Grosso é a Leishmania Viannia brasiliensis (especialmente na região norte do Estado).
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No brasil segundo o Ministério da Saúde a classificação da LT está dividida em
infecção inaparente, leishmaniose cutânea nas formas: cutânea localizada, cutânea
disseminada, recidiva cútis e cutânea difusa, que acometem restritamente a pele.
Leishmaniose mucosa nas formas: mucosa tardia, mucosa sem lesão cutânea prévia, mucosa
concomitante, mucosa contígua e mucosa primária, que acometem pele e mucosa. Dando
importância para a coinfecção com HIV (BRASIL, 2017).
Na leishmaniose cutânea o período de incubação varia usualmente entre duas
semanas e s meses. A lesão ulcerada é precedida por uma mácula, que perdura de um a s dias
depois da picada infectante. A mácula evolui formando uma pápula que aumenta
progressivamente produzindo, geralmente, uma úlcera. A linfoadenomegalia satélite pode
ocorrer antes, durante ou após o aparecimento da lesão. A úlcera típica de leishmaniose
cutânea (LC) é geralmente indolor e costuma localizar- -se em áreas expostas da pele: tem
formato arredondado ou ovalado; mede de alguns milímetros até alguns centímetros; tem base
eritematosa, infiltrada e de consistência firme, apresentando bordas bem delimitadas e
elevadas com fundo avermelhado e granulações grosseiras. Caso não tratadas, as lesões
podem evoluir para a cura espontânea em período de alguns meses a poucos anos, podendo
também permanecer ativas por vários anos e coexistir com lesões mucosas de surgimento
posterior (BRASIL, 2017).
Clinicamente, a leishmaniose mucosa (LM) expressa-se por lesões destrutivas
localizadas nas mucosas das vias aéreas superiores. A forma clássica de LM é secundária à
lesão cutânea. Ao exame da mucosa, podem ser observados eritema, infiltração, crostas,
pontos sangrantes, erosão e ulceração com fundo granuloso. Caso haja infecção secundária, as
lesões podem apresentar-se recobertas por exsudato mucopurulento e crostas. Na mucosa do
nariz, pode haver perfuração ou até destruição do septo cartilaginoso. Na boca, pode haver
perfuração do palato mole. Nas lesões crônicas e avançadas, pode haver mutilações com perda
parcial ou total do nariz, lábios, pálpebras, causando deformidades e consequente estigma
social (BRASIL, 2017).
Segundo OLIVEIRA; FERNADES (2014) apud CRUZ (2016) o diagnóstico da
doença é realizado por meio de avaliação clínica, considerando os sinais e sintomas comuns à
leishmaniose tegumentar e também através de exames laboratoriais a partir do achado do
parasita em fluidos e tecidos pelo exame parasitológico direto, através de avaliação do
conteúdo aspirado, ou “in-print” feito com o fragmento da biópsia, exame histopatológico,
intradermorreação de Montenegro, e exames sorológicos, como o teste ELISA.
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No Brasil a Vigilância da LTA se baseia na notificação compulsória, onde a detecção
de casos pode ocorrer por meio de medidas como demanda espontânea às unidades de saúde
ou mesmo pela busca ativa de casos, se confirmado inicia-se o processo de notificação e
investigação pelos serviços competentes utilizando a ficha de notificação como base, gerando
informação para manejo, controle e prevenção (BRASIL, 2017).
O controle se faz necessário com uma ampla abordagem da LTA, contendo aspectos
de vigilância epidemiológica, ações educativas, interrupções na cadeia de transmissão, além
de ações administrativas. O despreparo das unidades de saúde torna-se um obstáculo para o
diagnóstico precoce da doença (ALMEDIA; ARANHA, 2004).
A Organização Mundial de Saúde (2017) enfatiza algumas medidas que devem ser
feitas para controle e prevenção da LTA, entre elas se destacam a mobilização e educação da
comunidade com mudanças eficazes de comportamento, além de detecção precoce e
tratamento imediato, sendo o controle de hospedeiros e reservatórios adaptado a situação de
cada localidade.
O Manual do Ministério da Saúde preconiza meios de prevenção com a finalidade de
diminuir os riscos de transmissão, sendo necessário a estimulação de tais medidas perante a
população, entre elas: uso de repelentes onde há exposição ao vetor, uso de mosqueteiros de
tela fina, adaptação de portas e janelas com telas de proteção, manejo de quintais e terrenos
afim de evitar criadouros, proporcionar o destino adequado de lixo orgânico entre outros
(BRASIL, 2017).
Os aspectos clínicos associados à lesão produzem efeitos imediatos e tardios nas
pessoas acometidas. O amplo espectro de manifestações clínicas sistêmicas e laboratoriais
estão associadas com as características reacionais dos indivíduos acometidos. Além disso, a
rede de atendimento, diagnóstico e tratamento dos casos de LTA é variável para cada
localidade. Dessa forma, estudar essa patologia bem como definir um perfil sociodemográfico
e clínico pode ser um ponto de apoio para determinar o prognóstico e as complicações da
LTA, bem como avaliar o atendimento aos casos da doença a nível estadual.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi realizado no Estado do Mato Grosso, o qual localiza-se no centro-oeste
brasileiro cuja população é de 3.035.122 de habitantes distribuídos em 141 municípios. É o
terceiro maior Estado do país em área territoriais contemplando 903.202,446 km² e uma
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densidade demográfica de 3,36 hab/km². Faz fronteira internacional com a Bolívia e
nacional com os estados Amazonas, Pará, Tocantins, Goiás, Matogrosso do sul e Rondônia
(Censo, 2010, IBGE)
Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, retrospectivo com abordagem
quantitativa analítica, no qual foram utilizados dados secundários do Sistema de Informação
de Agravos de Notificação (SINAN). Como critério de inclusão foram considerados todos
casos confirmados notificados no Estado do Mato Grosso no período anteriormente
mencionado.
Foi realizada uma análise descritiva por meio das variáveis de notificação
individual, dados de residência, dados clínicos, antecedente epidemiológico, dados
laboratoriais, classificação de caso, tratamento e conclusão, segundo a ficha de investigação
de LTA.
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
A análise de dados revelou um total de 1015 notificações distribuídas pelo Estado do
Mato Grosso. De um total de 993 fichas com a variável zona, devidamente preenchida, em
dados de residência, 725 casos notificados (73%) são originários das zonas urbanas enquanto
que 268 (27%) tem origem na zona rural.
Do total de 1015 casos, 215 (21.2%) correspondem ao sexo feminino e 800 (78.8%)
ao sexo masculino. Em relação a faixa etária, a mais acometida pela LTA é a situada entre 18
e 59 anos e corresponde a 65.7% do total de casos. A menos acometida é entre 0 e 06 anos,
representando 3.3% dos casos. Foi observada que a média de idade das pessoas acometidas
pela doença é de 44.98 anos.
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Para moradores da zona rural observou-se uma incidência média de 48,52 casos por
100 mil habitantes, enquanto que 29,20 casos por 100 mil habitantes foram observados na
população da zona urbana.
Na variável raça, a parda se mostra com uma contagem muito superior às outras,
contabilizando um total de 876 casos (86.4%), seguida pela branca (8.7%), preta (2.5%),
indígena (0.9%) e amarela (0.5%). Do total de 1014 casos, 11 (1.1%) foram ignorados para
variável raça.
O número de notificações pouco variou entre os anos de 2012 a 2017, com uma
média de 142.6 casos notificados por ano nesse período. No ano de 2015 mais casos foram
notificados na variável casos/ano - 176 (17.3%). Já no ano de 2011 menos casos foram
notificados nessa variável – 70 (6.9%) dos casos.

Tabela 1. Características sociodemográficas para os casos de leishmaniose tegumentar no Estado de
Mato Grosso entre 2010 e 2017
CARACTERÍSTICAS
Zona de residencia

NÚMERO DE CASOS

%

IC 95%

N=993

Urbana

725

73

(70.1-75.3)

Rural

268

27

(24.3-29.8)

N=1015

Sexo
Feminino

215

21.2

(18.8-23.8)

Masculino

800

78.8

(76.2-81.2)

Faixa etaria

N=1015

0-06

33

3.3

(2.3-4.5)

7-17

70

6.9

(5.5-8.6)

18-59

667

65.7

(62.7-68.6)

>60

245

24.1

(21.6-26.9)

Escolaridade

N=843

Ensino fundamental/analfabeto

596

70.7

(67.5-73.7)

Ensino médio

171

20.3

(17.7-23.1)

Ensino superior

76

9.0

(7.3-11.1)

N=1014

Raça
Branca

88

8.7

(7.1-10.6)

Preta

25

2.5

(1.7-3.6)
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Amarela

5

0.5

(0.2-1.1)

876

86.4

(84.1-88.4)

Indígena

9

0.9

(0.5-1.7)

Ignorado

11

1.1

(0.6-1.9)

Parda

Ano do diagnóstico

N=1015

2010

89

8.8

(7.2-10.7)

2011

70

6.9

(5.5-8.6)

2012

115

11.3

(9.5-13.4)

2013

123

12.1

(10.3-14.3)

2014

155

15.3

(13.2-17.6)

2015

176

17.3

(15.1-19.8)

2016

153

15.1

(13.0-17.4)

2017

134

13.2

(11.3-15.4)

Mês do diagnóstico

N=1015

Janeiro

79

7.8

(6.2-9.6)

Fevereiro

71

7.0

(5.5-8.8)

Março

65

6.4

(5-8.1)

Abril

62

6.1

(4.8-7.8)

Maio

72

7.1

(5.6-8.9)

Junho

63

6.2

(4.8-7.9)

Julho

57

5.6

(4.3-7.3)

Agosto

100

9.9

(8.1-11.9)

Setembro

112

11.0

(9.2-13.2)

Outubro

123

12.1

(10.2-14.3)

Novembro

124

12.2

(10.3-14.4)

Dezembro

87

8.6

(7-10.5)

Fonte: SINAN/MT

As variáveis clínicas da LTA, 746 (73.5%) dos casos se apresentaram como lesão
cutânea e, 269 (26.5%) como lesão mucosa. O tipo de entrada mais comum documentada foi
casos novos (96.3%), reservando 27 (2.7%) casos às recidivas por LTA.
A droga mais utilizada no tratamento da LTA foi o antimonial pentavalente,
registrados 769 (76.9%) casos tratados com essa droga, seguida pela pentamidina - 105
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(10.5%) casos. A droga menos utilizada foi a anfotericina B com 53 (5.5%) dos casos
tratados.
O exame histopatológico não foi realizado em 59.2% dos casos e a IRM não foi
realizada em 56% dos casos. O exame parasitológico foi o mais realizado, deixando de fazê-lo
em 22.3 dos casos. Em 629 (62%) dos casos o exame parasitológico foi positivo e em 160
(15.8%) foi negativo.
A coinfecção com HIV foi documentada em 24 notificações, 2.4% do total. Esse
campo foi ignorado em 140 fichas de notificação, 13.8%.
O critério de confirmação mais utilizado foi o laboratorial – 88.7% dos casos. A
confirmação clinico epidemiológico se restringiu a 115 casos, 11.3%. 301 casos foram
relacionados ao trabalho, representando 35.4 % dos casos.
Em relação a evolução do caso, 772 (84.1%) foram curados, 41 (4.5%) abandonaram
o tratamento, 4 (0.4%) evoluíram com óbito por outras causas, 97 (10.6%) foram transferidos
e 4 (0.4) tiveram o diagnóstico mudado.

Tabela 2. Características clínicas dos casos de leishmaniose tegumentar no estado de Mato Grosso
entre 2010 e 2017

CARACTERÍSTICAS

Forma clínica

NUMERO DE CASOS

%

IC 95%

N=1015

CUTÂNEA

746

73.5

(70.7-76.1)

MUCOSA

269

26.5

(23.9-29.3)

Tipo de entrada

N=1015

Caso novo

977

96.3

(94.9-97.3)

Recidiva

27

2.7

(1.8-3.8)

Transferência

7

0.7

(0.3-1.4)

Ignorado

4

0.4

(0.2-1.0)

Droga administrada

N=1000

Antimonial pentavalente

769

76.9

(74.2-79.4)

Anfotericina b

53

5.3

(4.1-6.9)

Pentamidina

105

10.5

(8.7-12.6)

Outros

70

7.0

(5.6-8.8)
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Ignorado
Histopatologia

3

0.3

(0.1-0.9)

N=1015

Encontro do parasita

255

25.1

(22.6-27.9)

Compatível

132

13.0

(11.1-15.2)

Não compatível

27

2.7

(1.8-3.1)

Não realizado

601

59.2

(56.2-62.2)

N=1015

IRM
Positivo

406

40.0

(37.0-46.0)

Negativo

41

4.0

(3.0-5.4)

Não realizado

568

56.0

(52.9-59.0)

Parasitológico

N=1015

Positivo

629

62.0

(58.9-64.9)

Negativo

160

15.8

(13.7-18.1)

Não realizado

226

22.3

(19.8-24.9)

Coinfecção com HIV

N=1015

Sim

24

2.4

(1.6-3.5)

Não

851

83.8

(81.5-86.0)

Ignorado

140

13.8

(11.8-16.1)

Tipo de entrada

N=1015

Caso novo

977

96.3

(94.9-97.3)

Recidiva

27

2.7

(1.8-3.8)

Transferência

7

0.7

(0.3-1.4)

Ignorado

4

0.4

(0.2-1.0)

Critério de confirmação

N=1015

Laboratorial

900

88.7

(86.6-90.5)

Clinico epidemiológico

115

11.3

(9.5-13.4)

Doença relacionada ao trabalho

N=850

Sim

301

35.4

(32.3-38.7)

Não

453

53.3

(49.9-56.6)

Ignorado

96

11.3

(9.3-13.6)

Evolução do caso

N=918

Cura

772

84.1

(81.6-86.3)

Abandono

41

4.5

(3.3-6.0)
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Óbito por outras causas

4

0.4

(0.2-1.1)

Transferencia

97

10.6

(8.7-12.7)

Mudança de diagnóstico

4

0.4

(0.2-1.1)
Fonte: SINAN/MT

Dos 740 pacientes que apresentaram a forma clínica cutânea, 14 (1.89%) foram
recidivas, enquanto que dos 264 pacientes que apresentaram a forma clinica mucosa, 13
(4.92) foram casos de recidiva.
O grupo ‘forma mucosa’ apresentou 13 casos de recidiva (4,92 % dos casos) enquanto
que no grupo ‘forma cutânea’ houve 14 casos de recidiva (1,89% do total de casos). A forma
mucosa apresentou uma incidência maior de recidiva (4,92%) do que a forma cutânea
(1,89%).

Tabela 3. Chance de recidiva pela forma clínica apresentada de leishmaniose, Mato Grosso, 2010 –
2017
RECIDIVA

%

CASO NOVO

%

TOTAL

%

Mucosa

13

4,92

251

95,08

264

100

Cutânea

14

1,89

726

98,11

740

100

Total

27

977
Fonte: SINAN/MT

DISCUSSÃO

A proporção de indivíduos com LTA é maior em moradores da zona rural. Segundo
BRASIL (2017) apud SILVA, B. et al., (2018) a transmissão do protozoário ocorre
principalmente durante as atividades ocupacionais dos indivíduos na zona rural, relacionadas
ao extrativismo vegetal, desmatamento construção de estradas e usinas. A existência de
moradias próximas aos limites florestais ou ate mesmo em seu interior, mostra-se como outro
fator responsável por essa apresentação epidemiológica (ROCHA; et al., 2015).
No presente estudo a incidência da LTA mostrou-se 3.72 vezes maior no sexo
masculino quando comparado ao sexo feminino. Esses resultados são similares aos citados
pelo Ministério da Saúde, o qual afirma que a maioria dos casos compostos por homens
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(74%) e também em idade adulta (BRASILIA, 2017). Segundo ALMEIDA, et. al., (2018) a
predominância do sexo masculino pode ser justificada já que homens estão mais expostos em
suas atividades diárias. Conforme FRANÇA, et. al., (2009) declaram em um estudo realizado
no município de Juína-MT (2004-2006), homens estão mais sujeitos pois suas atividades
ocupacionais envolvem atividades rurais, como agricultura pecuária e garimpo.
Em um estudo realizado no Estado do Acre os índices do grupo não-alfabetizados
somados ao grupo de pacientes que tinham 7 anos ou menos de estudo representou 62,2 %
dos casos (SILVA; MUNIZ, 2009), dados esses próximos ao do presente estudo, no qual os
indivíduos com baixa escolaridade, ensino fundamental/analfabetos, chegam a 70,7 % dos
casos, ressaltando, numericamente, a relação grau de escolaridade e suscetibilidade à LTA.
A faixa etária mais acometida pela LTA encontrada no presente estudo é a situada
entre 18 e 59 anos (65.7% do total de casos), sendo esse intervalo de idade o mais produtivo
para a população em geral. Segundo NASCIMENTO, et al., (2011) municípios que dependem
diretamente da agricultura podem ter algum grau de comprometimento na fonte econômica
quando alguns de seus habitantes são afetados em idade ativa para o trabalho, entre 20 e 49
anos, faixa etária essa também a mais acometida pela doença (75% dos casos no estudo).
PELISSARI et al., (2011) já haviam relatado que as cicatrizes e deformidades deixadas pela
lesão de pele podem impactar de forma negativa na vida dos afetados, levando ao isolamento
social, desemprego, alcoolismo, doenças mentais e até suicídio impactando de forma negativa
na produtividade econômica nas regiões endêmicas.
O resultado encontrado no presente estudo com relação a recidiva (2.7 % do total de
casos) se confirma em outros trabalhos, como o desenvolvido por CRUZ G. (2016), onde
relatou-se uma recidiva de 2.65% do total de casos. Segundo PELISSARI et al., (2011) as
recidivas estão diretamente relacionadas com dosagens inferiores às recomendadas pelo
Ministério da Saúde, não podendo afirmar se por erro de prescrição, ou não seguimento por
parte do paciente, já que o trabalho foi realizado a partir de dados secundários.
As drogas mais utilizadas para o tratamento da LTA foram os antimonias
pentavalentes seguida pela pentamidina, e da anfotericina B, resultante da recomendação do
Ministério da Saúde (BRASILIA, 2017). Segundo ALMEIDA, et. al., (2010) mesmo com o
tratamento adequado com os antimoniais pentavalentes recidivas são esperadas e ocorrem em
torno de 2% nos pacientes tratados, enquanto em pacientes não tratados esse número chega a
atingir 10%.
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A chance de recidiva nos indivíduos que apresentam a forma clínica mucosa, foram
2.60 vezes a chance de recidiva nos indivíduos cuja forma clínica foi a cutânea, tornado essa
última um fator de proteção contra recidiva nos pacientes com LTA. Segundo
NASCIMENTO, et. al., (2011) a forma mucosa apresenta difícil resposta terapêutica,
recidivando com mais frequência (7.5%) que a forma cutânea (4,3%).
A forma clínica que acometeu a maior parte dos pacientes foi a cutânea. Este resultado
está de acordo com outros estudos, conforme SANTOS (2018) demonstrou, a forma cutânea
se apresentou em 96,9 % dos pacientes no Maranhão. Segundo PONTELLO et. al., (2013)
apud SANTOS (2018) afirmam que a forma clínica cutânea se apresenta em maior número de
casos, devido ao fato de a forma mucosa costumar ocorrer como evolução da forma cutânea, e
principalmente por conta da demora na busca por cuidados em saúde, tratamento inadequado,
ou não realização do mesmo.

CONCLUSÃO

A LTA apresentou-se com maior prevalência em pacientes do sexo masculino, na
faixa etária dos 18 aos 59 anos, em indivíduos analfabetos e com ensino fundamental
incompleto, e em moradores da zona rural. A forma clínica cutânea teve maior número de
casos, sendo o exame laboratorial o mais utilizado para diagnóstico e a droga antimonial
pentavalente como primeira escolha no tratamento. A forma clínica mucosa apresentou maior
chance de recidiva da LTA.
A obtenção de informações sobre os casos e a condução dos mesmos reforça a
importância das fichas de notificação compulsória a qual atua como instrumento de
levantamento de dados, fonte de informações fundamentais para o acompanhamento e
arquivamento dos casos.
O Ministério da Saúde e o Governo Estadual devem trabalhar juntos implementando
campanhas, oferecendo adequadas condições sanitárias além de aumentar o contingente
profissional qualificado, reduzindo no decorrer das ações a incidência e a gravidade da
doença.
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CLINICAL AND LABORATORIAL EPIDEMIOLOGY PROFILE OF
SKULL LEISHMANIOSIS IN THE STATE OF MATO GROSSO, 2010
TO 2017
Abstract
Leishmaniasis is an infectious disease that is an important global public health problem
because of its magnitude and risk of deformities occurring in humans. Defining a
sociodemographic and clinical profile can be a point of support to determine the prognosis
and complications of American Tegumentary Leishmaniasis (ACL), contributing to the
evaluation of care in the State. A descriptive, retrospective and quantitative analytical
epidemiological study was conducted using secondary data from the SINAN (National
Institute of Mental Health) Information System from the State of Mato Grosso from 2010 to
2017. A total of 1015 cases were analyzed, 21.2% of which were females and 78.8 % to
males, the age group between 18 and 59 years was the most affected (65.7%). 2015 was the
year with the highest number of reported cases 17.3%, 73.5% of the cases presented as
cutaneous lesions and 26.5% as mucosal lesions. The most common type of entry documented
was new cases - 96.3%, reserving 2.7% for recurrences by LTA. The parasitological
examination was performed in 77.7% of the cases. Of the total cases, 84.1% were cured, 4.5%
abandoned treatment, 0.4% died due to other causes, 10.6% were transferred and 0.4% had
their diagnosis changed. It is concluded that LTA affects more men in adult age, presenting
more commonly in cutaneous form, with greater prevalence in the rural area, being the most
used exam for the diagnosis the parasitological test and Pentavalent Antimony as first choice
drug.
Keywords: American Cutaneous Leishmaniasis. Epidemiological. Clinical profile.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE
CACOAL - RO DE JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2017
REISER, Luan Carlos Figueredo1.
GALVÃO, Gustavo Guilherme Santos2.
TEIXEIRA, Renato Mancini Monteiro3.
BASTIANINI, Luis Fernando Matos4.

RESUMO
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica causada pelo bacilo Mycobacterium leprae,
transmitida pela emissão de bacilos pelas vias aéreas superiores. A principal manifestação clínica são
áreas de pele seca, adormecimento ou hipoestesia, sensação de formigamento, queda de pêlos e/ou
manchas hipocrômicas ou eritematosas. O diagnóstico pode ser realizado por método clínicoepidemiológico ou laboratorial. O objetivo desse estudo é descrever e analisar o perfil epidemiológico
dos portadores de hanseníase do município de Cacoal, Rondônia. Os dados foram obtidos pela
secretaria municipal de saúde (SEMUSA) do município de Cacoal, Rondônia. Todos os dados desse
estudo foram digitados, tabulados e analisados com o auxílio do software Microsoft Office Excel
(versão 2016). No período de 2011 a 2017, foram notificados 326 casos de hanseníase, pela Secretaria
Municipal de Cacoal RO, com uma média de 46 casos novos por ano. Houve um predomínio do sexo
masculino em relação ao total de casos, sendo 55,2% do sexo masculino e 44,8% do sexo feminino. A
faixa etária entre 35 a 49 anos foi a mais afetada, com 93 (28,53%) dos casos. Em relação a forma
clínica, a prevalente foi a dimorfa com 46,9% e a classe operacional com 65% foi a multibacilar.
Pode-se verificar que houve casos em todas as idades, desde crianças até idosos. Houve maior
ocorrência de casos entre a faixa etária de 35 a 49 anos com 93 casos registrados, ratificando com os
dados pré-existentes na literatura.
Palavra-chave: Hanseníase. Perfil-Epidemiológico. Diagnóstico.
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INTRODUÇÃO

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica, ocasionado pelo bacilo Mycobacterium
leprae, este acomete, primeiramente, o sistema nervoso periférico (SNP); e depois, atingir a
pele, grupo não contagiante paucibacilar, e, na maior parte dos doentes brasileiros, também
afeta os outros órgãos e sistemas, salvo o sistema nervoso central que são o grupo contagiante,
multibacilar. Acredita -se que o reservatório natural do bacilo de Hansen seja o homem,
porém existem relato do bacilo em animais silvestres como o tatu e macacos (VERONESI,
2015, p. 1191,1193).
A propagação e transmissão da doença ocorre principalmente entre humanos por meio da
emissão de bacilos pelas vias aéreas superiores do enfermo com forma bacilífera e não
tratado. Grande maioria da população apresenta uma certa resistência ao M. leprae e o evento
da hanseníase está correlacionada tanto a fatores genéticos e à resposta imunitária celular
individual de cada pessoa ao M. leprae (CIMERMAN & CIMERMAN, 2003, p. 273).
Segundo a OMS, no período de 2004 a 2005, apesar de todo empenho em tentar diminuir
expansão da doença, o Brasil apresentava a maior prevalência de portadores da doença (cerca
de 10 mil), sendo seu predomínio os doentes multibacilares-contagiantes. É interessante
observar que nos dias atuais a hanseníase pode ocorrer em qualquer classe social não fazendo
distinção de ricos e pobres, mas tem um certo predomínio estatisticamente nas camadas
sociais mais desfavorecidas (VERONESI, 2015, p. 1193).
O município de Cacoal é considerado prioritário para o Ministério da Saúde por apresentar
altas taxas de detecção e prevalência, considerada eliminada quando apresentar um doente
para cada 10.000 habitantes (BRASIL, 2011).
Nessa situação, a finalidade desse estudo foi avaliar o perfil epidemiológico de pessoas
acometidas pela doença hanseníase no período de 2011 a 2017 no município de Cacoal/RO.
METODOLOGIA
Foi um estudo epidemiológico de caráter observacional, retrospectivo, que utilizou o sistema
informatizado de dados das notificações de hanseníase, vinculado à Secretaria Municipal de
Saúde do Município de Cacoal-RO, com informações secundárias, abrangendo o período
entre 2011 e 2017, sendo avaliadas 326 fichas de notificação.
Os critérios de inclusão foram pacientes do município de Cacoal-RO notificados com
Hanseníase nos anos de 2011 a 2017; e os critérios de exclusão foram os casos não
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notificados de Hanseníase no município de Cacoal-RO e os casos notificados fora do período
de 2011 a 2017.
Os dados foram obtidos a partir dos registros junto ao banco de dados do SINAN NET
(Sistema de informação de Agravos Notificáveis) do município de Cacoal-RO, que contém
dados clínicos quanto à forma clínica, gênero, classe operacional e idades mais acometidas.
Os indicadores utilizados para o estudo foram os coeficientes de incidência e de prevalência
por 100.000 habitantes respectivamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre o período 2011 e 2017 foram notificados 326 casos de Hanseníase no município de
Cacoal-RO, achando-se a maior e menor periodicidade plena de notificação registrada no ano
de 2011, com 67 casos, e 2017, 26 casos, de modo respectivo. Foram notificados, em média,
46 casos novos por ano, conforme pode ser observado no gráfico 1.
Gráfico 1. Quantidade de casos novos por ano (2011-2017).
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Fonte: SINAN-Hanseníase, Cacoal/RO, 2018.

Em comparação aos dados apanhados no estudo de Monteiro et al. (2017), os anos de maior e
menor incidência foram ano 2011 com 1.358 casos, e 2015, 1.194 casos, respectivamente,
tendo uma média anual de 1.275 casos, comparando os s estudos observamos uma semelhança
entre os dados analisados, que conforme o passar dos anos, no geral houve uma queda na taxa
de incidência de novos casos, sendo que nos últimos anos dos estudos obteve uma menor
incidência de novos casos.
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A meta de eliminação da hanseníase proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é
de menos de 1 caso por 10 mil habitantes. Verificando isoladamente cada ano de estudo,
verificou-se que, entre o período de 2011 a 2017, a incidência da hanseníase mantém-se entre
0,85 a 0,33 casos por 100 mil habitantes. Nota-se que tais taxa portaram bem inferiormente do
proposto pela OMS, o que demonstra a consolidação de políticas públicas voltadas ao
controle da doença estão tendo efeito positivo (BRASIL, 2011).

Gráfico 2. Quantidade de casos novos por classe operacional (2011-2017).
CLASSE OPERACIONAL
80,0%

65,0%

60,0%
35,0%

40,0%
20,0%
0,0%
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Paucibacilar

Fonte: SINAN-Hanseníase, Cacoal/RO, 2018.

A classificação operacional é dividida em paucibacilar e multibacilar. Pode-se observar que a
maior prevalência foi a multibacilar (65%) em relação à paucibacilar (35%) no total de casos
novos (gráfico 2). Melão et al. (2010), encontraram em sua pesquisa, que a alta prevalência de
casos com diagnóstico da doença na forma multibacilar é um forte indicativo que a mesma
apresenta um diagnóstico tardio com a transmissão contínua do M. leprae, sendo preocupante
por ser esta, segundo Cunha et al. (2017), considerada a forma com maior risco de
transmissão, enquanto a forma paucibacilar têm baixo risco de transmitir para os indivíduos
que estejam em contato próximo. Dados esses, que vão de encontro aos observados por
Avelino et al. (2015) em um estudo no interior de Minas Gerais, onde verificaram que
(87,82%) dos casos pertenciam a forma multibacilar. Sabe-se que, a forma paucibacilar
(indeterminada e tuberculóide) é característico da fase inicial da doença, em que o próprio
sistema imune pode provocar cura espontânea ou o indivíduo apresentar evolução para formas
polarizadas, e considerando o baixo número de casos encontrados nessas formas, demonstra
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que os achados corroboram com a hipótese de diagnóstico tardio e aumento na cadeia de
disseminação da doença, possibilitando concluir que a rede básica de saúde não vem
detectando os casos nas formas precoces.
Em relação à forma clínica da doença, a dimorfa teve maior periodicidade, com 46,9% dos
casos, em relação à forma indeterminada (22,1%), virchowiana (18,1%) e tuberculóide
(12,9%), assim ilustrados abaixo no gráfico 3. Validando este estudo, Miranzi et al. (2010),
também encontraram prevalência da forma dimorfa (69,1%). Do mesmo modo, no estudo
realizado por Campos et al. (2018), em todo território nacional, num período de 4 anos, foi
verificada a forma dimorfa como a mais prevalente, com 25,01% dos casos. A baixa detecção
da forma tuberculóide, comparada às formas dimorfa, evidencia que a maioria dos pacientes
foi diagnosticada tardiamente (GOMES et al., 2005; MELÃO et al., 2010). Para que a
progressão da doença e incapacidades físicas sejam evitadas, é fundamental a detecção
precoce da hanseníase (BRASIL, 2002). Tendo em vista o diagnóstico precoce da doença,
objetiva-se intensificar a busca ativa de doentes por meio de equipes de saúde, através do
exame de todos os contatos do caso diagnosticado (BRASIL, 2001). Com isso, pode-se
observar a importância da capacitação para as equipes de saúde devido a necessidade do
controle e prevenção da doença. Segundo Brasil (2000), para que a meta de eliminação seja
alcançada em nosso país, os profissionais devem trabalhar em equipes nos serviços de saúde,
interagir com as pessoas e grupos, obter e organizar dados, comunicar-se e manifestar suas
ideias, além de serem capacitados em utilizar conhecimentos e competências específicas para
realizar as atividades próprias do seu trabalho.

Gráfico 3. Forma clínica acometida nos pacientes com hanseníase (2011-2017).
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Fonte: SINAN-Hanseníase, Cacoal/RO, 2018.
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No estudo dos 326 pacientes acometidos pela doença, podemos observar que há predomínio
de casos no sexo masculino, representando 55,2%, e por outro lado, o sexo feminino
apresentou 44,8% (gráfico 4). Igualmente em outros estudos realizados em Rondônia, a
maioria dos casos incidiu sobre o sexo masculino, como o estudo feito por Santos (2016) e
Carmo et al. (2017). Isso indica que o homem é o mais afetado. Estes resultados podem estar
relacionados por possuírem maior risco de exposição à doença, principalmente por ter menor
acesso aos serviços de saúde e menor preocupação dos homens em relação à saúde e a
estética, que poderiam relacionar-se em demora de diagnósticos.

Gráfico 4. Quantidade de casos em pacientes do sexo masculino e feminino (2011-2017).
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Fonte: SINAN-Hanseníase, Cacoal/RO, 2018.

Avaliando a faixa etária, pode-se verificar que houve casos desde crianças até idosos,
revelando que a doença acomete todas as idades. A maior incidência de casos ocorreu entre a
faixa etária de 35 a 59 anos com 93 casos registrados, e a faixa etária com menor incidência
ocorreu em indivíduos com idade superior a 65 anos, de um total de 326 casos novos (gráfico
5). Correlacionando-se esse estudo com o estudo (GOMES et al., 2005; MIRANZI et al.,
2010; HOLANDA et al., 2018), quanto à faixa etária em ocasião, constatamos que ocorreu
uma maior acometimento na população economicamente ativa, no entanto os valores obtidos
da faixa etária dos estudos em ocasião difere entre si, sendo as idades com maior prevalência
variam entre 19 a 64 anos.
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Gráfico 5. Faixa etária mais prevalente dos pacientes com hanseníase (2011-2017).
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Fonte: SINAN-Hanseníase, Cacoal/RO, 2018.

CONCLUSÃO
A partir dos resultados propostos pela pesquisa, conclui-se que os anos de maior incidência
foram 2011, 2012, 2014 e 2015, por outro lado no ano de 2017 foi o que apresentou menor
número de casos notificados. Pode-se observar uma redução na taxa de detecção nos últimos
anos, o que pode ser reflexo na melhoria das ações de saúde direcionadas para a detecção de
novos casos. A forma multibacilar foi que teve maior prevalência; ocorreu predominância
nos casos do sexo masculino em relação ao sexo feminino.
O entendimento do perfil epidemiológico e as características clínicas dos pacientes com
hanseníase e de primordial importância para elaboração de estratégias voltadas para esse
grupo, é de grande importância a produção de políticas públicas que acolham a carência dos
profissionais de saúde envolvidos e que consolidem as práticas de prevenção de danos e
promoção da saúde da população.
Em relação a faixa etária, o intervalo mais acometido foi entre 35 a 49 com 28,53% dos casos.
Constatamos que a forma clínica mais prevalente foi a dimorfa com 46,9% e a classe
operacional mais acometida foi a multibacilar com 65%, sendo essa a forma mais grave da
doença. Foi verificado que incidência da doença acomete todas as idades, desde crianças,
adultos e idosos. Por isso, e de grande valia a detecção precoce com realização de
rastreamento prévio em todas as faixas etária. É fundamental que se realizem, com frequência,
a educação em saúde para a população, a assistência direta e individualizada, a busca ativa e
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exame de contatos de portadores de hanseníase, com o objetivo de reduzir ou eliminar os
casos no município.

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF HANSENÍSE IN THE CACOAL
MUNICIPALITY - RO DE JANEIRO 2011 TO DECEMBER 2017
Abstract
Leprosy is a chronic infectious disease caused by the bacillus Mycobacterium leprae, and it’s
transmitted by the emission of bacilli through the upper airways. The main clinical manifestations are
dry skin areas, numbness or hypoaesthesia, tingling sensation, alopecia and hypochromic or
erythematous spots. The diagnosis can be made by clinical-epidemiological or laboratorial methods.
The main goal of this study is to describe and analyze the epidemiological profile of leprosy patients
in the municipality of Cacoal, Municipal Health Secretariate of Cacoal RO, with an average of 46 new
cases per year. There was a predominance of males onto the total number of cases, being 55.2% male
and 44.8% female. The age group between 35 and 49 years old was the most affected, with 93
(28.53%) of the cases. In regard to Rondônia. The data were obtained by the municipal health
department (SEMUSA) of the municipality of Cacoal, Rondônia. All data in this study were typed,
tabulated and analyzed using Microsoft Office Excel software (version 2016). In the period from 2011
to 2017, 326 leprosy cases were reported by the the clinical form, the prevalent was the ‘dimorphic’
class with 46.9% and the operational class with 65% was multibacillary. It can be verified that there
were cases in all the ages, from children to elderly. There was a greater occurrence of cases between
the age group of 35 to 49 years old with 93 registered cases, confirming with the pre-existing data in
the literature.
Key-words: Leprosy. Epidemiological profile. Diagnostic.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA TOXOPLASMOSE ADQUIRIDA E
CONGÊNITA NO ESTADO DE MATO GROSSO

OLIVEIRA, Diego Felipe Aguiar de¹
ROCHA, Pâmela Najla Ribeiro²
GOMES, Luciano Teixeira³
RESUMO
A toxoplasmose é uma infecção causada pelo parasito Toxoplasma gondii. A doença possui
alta prevalência no Brasil, podendo variar de acordo com as regiões. Pode ser classificada
como congênita e adquirida, sendo a congênita a forma mais preocupante. O presente trabalho
identifica o perfil clínico, epidemiológico e laboratorial da toxoplasmose congênita e
adquirida no Estado de Mato Grosso. Trata-se de um estudo transversal retrospectivo
descritivo do perfil epidemiológico. A população foi pertencente ao estado de Mato Grosso e
foram incluídos todos pacientes com diagnóstico suspeito ou confirmado para toxoplasmose
congênita ou adquirida registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN), no período de 2010 a 2017. Foram notificados 128 pacientes com toxoplasmose
congênita e 121 pacientes com toxoplasmose adquirida no período descrito. No que se refere à
toxoplasmose congênita, há predominância na zona urbana (93,3%), a raça mais afetada foi a
parda (91,4%), grande parte dos afetados pertencem a faixa etária que compreende os recémnascidos (83,6%) e a maioria dos afetados evoluiu para cura (61,7%). Em relação à
toxoplasmose adquirida, a população com idade de 20 à <30 anos (52,9%) e do sexo feminino
(99,2%) foram as mais acometidas. As gestantes apresentavam diagnóstico no 2º trimestre
(42,1%) na maioria dos casos e foi mais frequente entre aqueles da zona urbana (90,9%), a
grande maioria foi confirmada (62,5%) utilizando o exame laboratorial (96,5%) e o principal
desfecho dos casos foi a cura (62,7%). O artigo descreveu o perfil epidemiológico da
toxoplasmose, porém muitos dados foram perdidos devido ao incorreto preenchimento da
ficha de notificação.
Palavras-Chave: Toxoplasmose. Perfil epidemiológico. Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (SINAN).
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INTRODUÇÃO

No Brasil, a prevalência da toxoplasmose é estimada de 50% a 80%, podendo variar
entre regiões e aumenta com a idade devido ao maior tempo de exposição (FOCACCIA,
2010). No entanto, a maior parte das infecções por esse parasito é assintomática e,
aproximadamente, 10% dos pacientes irão desenvolver sintomas como mialgia, febre,
linfadenopatia, cefaleia, artralgia e outros sintomas (GOLDMAN & SCHAFER, 2014).
Devido a não especificidade dos sintomas dessa patologia, ela muitas vezes passa
despercebida.
É uma infecção causada pelo parasito Toxoplasma gondii (T. gondii), na qual o
homem desempenha o papel de hospedeiro intermediário. Tal patologia pode ser adquirida de
três principais formas, a primeira é através da ingestão de alimentos ou contato com objetos
contaminados com oocistos das fezes dos gatos; a segunda através da ingestão de alimentos
malpassados ou malcozidos, que estão infectados com cistos do parasita e a terceira através da
infecção transplancentária. (FOCACCIA, 2010). Esta é a mais alarmante forma de infecção,
que pode vir a causar sérios problemas para o feto, como hidrocefalia, calcificações cerebrais
e hepáticas, pericardite ou até mesmo morte fetal. A doença pode até se passar como
assintomática, porém a criança desenvolverá os sinais e sintomas na maioria das vezes. Após
o nascimento outras alterações podem ser observadas, como coriorretinite, estrabismo, perda
da visão, convulsões e microcefalia. (GOLDMAN & SCHAFER, 2014).
A toxoplasmose adquirida pode se apresentar de diversas formas. A forma
assintomática é mais frequente no hospedeiro imunocompetente e muitas vezes conhecida
apenas com testes sorológicos (CARVALHO & FARHAT, 1999). No entanto, existem
pacientes sintomáticos nos quais, de acordo com os sinais e sintomas apresentados, podem ser
classificados de acordo com as manifestações clínicas em: toxoplasmose febril aguda, a
linfadenopatia, a toxoplasmose ocular e a doença em pacientes imunossuprimidos
(FOCACCIA, 2015).
A toxoplasmose congênita é aquela que acomete o feto e o recém-nascido, sendo
essa bem relevante devido a sua alta morbimortalidade e pode ser classificada em
assintomática, leve ou grave. Muitas vezes a doença passa despercebida apresentando ou não
sinais mais tardios. A hipótese é levantada durante a gestação, sendo a mãe infectada ou
possuir fatores de risco de ter adquirido a infecção por esse parasita. A infecção se dá através
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do T. gondii ultrapassar a barreira placentária e atingir o feto, devido a primo-infecção da mãe
pelo protozoário.
O diagnóstico dessa parasitose se baseia nos achados clínicos e a confirmação
através de testes sorológicos, de reação de cadeia polimerase (PCR), ou de detecção do
parasito nos tecidos com lâminas coradas por Wright-Giemsa. O teste sorológico, mais
comumente utilizado, determina a fase da doença que o paciente está através da avaliação de
imunoglobulinas (IgM, IgG, IgA e IgE). O teste de IgG apresentando resultado maior que
1:2048 pode indicar infecção ativa e esse mesmo teste com resultado baixos entre 1:2 e 1:500
podem representar infecções crônicas (Ministério da Saúde, 2010). De grosso modo uma
infecção aguda apresenta IgM em níveis elevados, porém esses títulos acabam ficando
presentes por meses a anos, desta forma lança-se mão de outros testes confirmatórios como
teste de avidez de IgG, IgA e IgE.
Em relação ao tratamento, muitas vezes o mesmo não é indicado para pacientes
imunocompetentes, recomendando esse tratamento apenas para gestantes, recém-nascidos e
pacientes imunodeprimidos. O tratamento se baseia principalmente em pirimetamina,
sulfadiazina e ácido folínico, e em gestantes também se utilizam espiramicina ou clindamicina
(Ministério da Saúde, 2010).

MÉTODOS

Tratou-se de um estudo transversal retrospectivo descritivo do perfil epidemiológico
da toxoplasmose congênita e adquirida. A população foi pertencente ao Estado de Mato
Grosso e foram incluídos todos os pacientes com diagnóstico para toxoplasmose congênita ou
adquirida registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no
período de 2010 a 2017.
Foram analisados os dados dos pacientes com casos notificados pela infecção do
protozoário T. gondii. Os dados incluídos na análise foram gentilmente cedidos pela
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT). Foi garantido o anonimato e
confiabilidade das informações constantes dos registros. Por se tratar de um estudo com dados
secundários disponibilizados publicamente não necessitou ser aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP), conforme as diretrizes da Resolução do Conselho Nacional de Saúde
(CNS) nº 510, de 7 de abril de 2016. Não continha nenhuma informação sobre identidade dos
indivíduos e nenhuma informação que puderam identificá-los. Os dados incluídos na análise
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foram apresentados na ficha de investigação para os casos de infecção por toxoplasmose do
Ministério da Saúde.
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.
RESULTADOS
Foram diagnosticados 128 pacientes com toxoplasmose congênita no período de
2010 a 2017. Os dados demográficos desses casos são apresentados na tabela 1.
Tabela 1. Características demográficas dos pacientes notificados com toxoplasmose
congênita no Estado de Mato Grosso nos anos de 2010 a 2017
Variáveis
Sexo (N=128)
Masculino
Feminino
Idade (N=128)
Recém-nascido (>29dias)

Nº (%)
72(56.3)
56(43.7)
107 (83,6)

Lactente (29 dias - <2 anos)

18(14)

Pré-escolar (2 - <6 anos)

0(0)

Escolar (6 - <10 anos)

1(0,8)

Pré-púberes (10|-12 anos)

0(0)

Púberes (12|-14anos)

0(0)

>14anos

2(1.6)

Raça (N=128)
Branca

6(4,7)

Preta

1(0,8)

Amarela

1(0,8)

Parda

117(91,4)

Ignorada

3(2,3)

Zona (N=123)
Urbana

119(96,7)

Rural

4(3,3)

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)
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Destes 56,3% eram do sexo masculino e 43,7% do sexo feminino. A faixa etária mais
afetada foi a dos recém-nascidos, representando 83,6% dos casos e 14% eram lactentes. A
raça mais afetada foi a parda com 91,4% dos casos descritos, seguida pela branca com 4,7%.
A maioria dos afetados residia na zona urbana 93,3%.
O critério de confirmação mais utilizado para o diagnóstico da doença foi o
laboratorial, com 68,8% dos casos. Apenas um caso foi descrito com evolução a óbito, do
restante 61,7% evoluíram para cura. 45,3% dos casos eram autóctones do município e 1,6%
foram relacionados ao trabalho (tabela 2).

Tabela 2. Critérios utilizados para classificação dos casos notificados com toxoplasmose
congênita no Estado de Mato Grosso nos anos de 2010 a 2017
Variáveis

N (%)

Evolução (N=91)
Cura

79(86,8)

Óbito pelo agravo

1(1,1)

Ignorado

11(12,1)

Classificação final (N=102)
Confirmado

68(66,7)

Descartado

34(33,3)

Critério de confirmação (N=100)
Laboratorial

88(88,0)

Clínico-epidemiológico

12(12,0)

Doença autóctone do município (N=71)
Sim

58(81,7)

Não

0(0)

Indeterminado

13(18,3)

Doença relacionada ao trabalho (N=56)
Sim

2(3,6)

Não

36(64,3)

Ignorada

18(32,1)

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

A média de tempo (DP) entre os primeiros sintomas e a notificação do caso foi de
aproximadamente 110,1 dias (249.37). E média de tempo (DP) entre os primeiros sintomas e
a investigação do caso foi de 109,0(256.69) dias.
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Foram diagnosticados 121 casos com toxoplasmose adquirida no período de 2010 a
2017. Os dados demográficos desses casos são apresentados na tabela 3.

Tabela 3. Características demográficas dos pacientes notificados com toxoplasmose adquirida
no Estado de Mato Grosso nos anos de 2010 a 2017
Variáveis
Idade (N=121)
0 – <10 anos
10 – <20 anos
20 – <30 anos
30 – <40 anos
40 – <50 anos
Sexo (N=121)
Masculino
Feminino
Gestante (N=121)
1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
Não
Não se aplica
Ignorado
Raça/Cor (N=121)
Branca
Preta
Parda
Ignorado
Escolaridade (N=121)
1ª a 4ª série incompleta do EF
5ª a 8ª série incompleta do EF
Ensino fundamental completo
Ensino médio incompleto
Ensino médio completo
Educação superior incompleta
Educação superior completa
Ignorado
Não se aplica
Local de moradia (N=121)
Urbana
Rural
Não informado

Nº (%)
2 (1,7)
28 (23,1)
64 (52,9)
22 (18,2)
5 (4,1)
1 (0,8)
120 (99,2)
18 (14,9)
51 (42,1)
43 (35,5)
3 (2,5)
3 (2,5)
3 (2,5)
5 (4,2)
1 (0,8)
114 (94,2)
1 (0,8)
1 (0,8)
8 (6,6)
6 (4,9)
11 (9,1)
22 (18,2)
3 (2,5)
1 (0,8)
67 (55,4)
2 (1,7)
110 (90,9)
6 (5,0)
5 (4,1)

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)
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A idade predominante foi de 20 a 30 anos incompletos (52,9%), o sexo feminino foi
o mais acometido (99,2%). Gestantes possuíram a maior incidência, predominando o 2º
trimestre de gestação (42,1%). A cor parda representou 94,2% dos casos e a maioria moravam
na zona urbana (90,9%). No que diz respeito à escolaridade a maioria teve como ignorado
(55,4%).
De todos os casos, 57,9% foram confirmados. O principal critério para diagnóstico
foi o exame laboratorial (68,6%). Um número predominante de casos evoluiu para cura
(43,0%). O critério denominado doença relacionada ao trabalho teve grande parte ignorado
(44,6%) e o local provável de infecção a maior parte foi denominado indeterminado (49,6%)
(tabela 4).

Tabela 4. Critérios utilizados para classificação dos casos notificados com toxoplasmose
adquirida no estado de Mato Grosso nos anos de 2010 a 2017
Variáveis
Nº (%)
Classificação final (N=112)
Confirmado
70 (62,5)
Descartado
17 (15,2)
Ignorado
25 (22,3)
Critério de confirmação/ descarte (N=86)
Laboratorial
83 (96,5)
Clínico-epidemiológico
3 (3,5)
Local provável da fonte de infecção/ autóctone (N=71)
Sim
11 (15,5)
Não
0 (0,0)
Indeterminado
60 (84,5)
Doença relacionada ao trabalho (N=64)
Sim
1 (1,5)
Não
9 (14,1)
Ignorado
54 (84,4)
Evolução do caso (N=83)
Cura
52 (62,7)
Óbito pelo agravo notificado
Óbito por outras causas
Ignorado
31 (37,3)
Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)

A média (DP) de dias entre a data dos primeiros sintomas e a data da notificação foi
de 60,3 (87,8) dias. A média (DP) de dias entre a data dos primeiros sintomas e data de
investigação foi de 69,5 (97,5).
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DISCUSSÃO

Os dados analisados no presente estudo, com uma amostra de 121 casos para
toxoplasmose adquirida, demostraram que o sexo feminino é predominante e a idade onde se
encontra maior número de casos está na faixa entre 20 à 30 anos incompletos. Esses achados
se assemelham às informações contidas em literaturas já publicadas, Monteiro (2013)
demostrou em seu estudo com 800 exames sorológicos resultado semelhante, como
predominância do sexo feminino e idade de 21 a 30 anos.
Um número expressivo de pessoas no estudo era gestante, representando 112 casos.
Com isso, a análise do perfil epidemiológico da toxoplasmose adquirida apresenta um viés de
informação, devido ao fato de que as sorologias são realizadas em maior número em gestantes
durante o acompanhamento do pré-natal e a prática rotineira dessas sorologias não serem
empregadas na ausência de sinais ou sintomas específicos. Diante disso, muitos pacientes
podem ter tido a doença e não terem sido diagnosticados e notificados. De acordo com
Veronesi (2009) a toxoplasmose em humanos manifesta-se de forma assintomática e Harrison
(2015) demostra que essa infeção pode passar despercebida em 80 a 90% dos adultos e
crianças com infecção adquirida.
Quando realizada a análise quanto à raça/cor descrita na ficha de notificação, a cor
parda foi a maior representante, podendo ser explicada pela população do estado de Mato
Grosso ser predominante parda de acordo com dados do IBGE 2008 e isso é uma
característica populacional e não necessariamente da doença. O estudo evidenciou que grande
parte dos pacientes com TA era residente na zona urbana, isso pode ser decorrente do maior
acesso dos indivíduos das cidades ao serviço de saúde o que possibilita a notificação dos
casos (HEREDIA E CINTRÃO, 2006) ou o fato da população do estado ser
predominantemente urbana (IBGE, 2010).
Em relação aos casos notificados nem todos foram confirmados, sendo o critério de
confirmação para esses casos o laboratorial. Costa et al. (2007) demostraram que as
manifestações clínicas da toxoplasmose adquirida em gestantes, que representa a maior
quantidade de caso em nosso artigo, são transitórias e inespecíficas e quando estão presentes,
o que representa apenas 10% dos casos, apresentam apenas linfadenopatia e fadiga. Tais
sintomas são muito inespecíficos o que limita um diagnóstico clínico. Diante disso, o
diagnóstico laboratorial torna-se necessário para confirmação dos casos, como demostrado no
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nosso estudo. Costa et al. (2008) descreveram que, entre os exames laboratoriais para
diagnóstico da doença, a sorologia é o principal exame utilizado.
Quando questionado o local provável da fonte de infecção a maioria era
indeterminada, seguida de local autóctone. Monteiro (2013) relata que existem diversas
formas de infecção pela doença e isso contribui para a maioria dos pacientes não conseguir
determinar a fonte de infecção.
A maioria dos pacientes do estudo evoluiu para cura. Como a doença é autolimitada
em pacientes imunocompetentes, eles evoluem para a cura sem necessidade de instituir um
tratamento. No entanto, em casos mais graves e em pacientes imunodeprimidos há a
necessidade da instituição do tratamento com drogas específicas (VERONESI, 2009).
O presente estudo evidenciou que a maior parte dos casos notificados como
toxoplasmose congênita estava dentro dos recém-nascidos, visto que essa é a principal faixa
onde se diagnostica ou suspeita desse agravo.
Um estudo que avaliou 874 casos confirmados por toxoplasmose congênita no
Distrito Federal evidenciou maior prevalência no sexo feminino (51,5%) em comparação aos
resultados aqui apresentados, que evidenciaram maior prevalência no sexo masculino.
Também foi verificado que a maioria dos afetados era da zona urbana (82,6%), assim como
relatado previamente (FARIAS, 2011). Grande parte dos casos evoluiu para cura e apenas um
caso dessa amostra evoluiu a óbito. Um estudo realizado em Mato Grosso do Sul também
evidenciou baixa morte neonatal apenas (1,8%) de sua amostra (FIGUEIRÓ-FILHO et al.,
2005).
O principal critério usado para confirmação também foi o laboratorial, visto que esse
somado com a clínica é o responsável pela confirmação diagnóstica dessa patologia. Dentre
esses testes laboratoriais destacam-se os testes sorológicos, que podem avaliar a fase da
doença através das imunoglobulinas IgM e IgG. Zhang et al. (2016), mostrou que os testes
com IgG tem boa sensibilidade e especificidade. Já o teste para IgM, como possui menos
sensibilidade e especificidade, mostra muitos resultados falso-positivos e falso-negativos.
As médias de tempo entre os primeiros sintomas e a notificação do caso e entre os
primeiros sintomas e investigação do caso foram altas, demonstrando demora de busca pela
assistência à saúde. Uma vez que a investigação de TC no recém-nascido depende do correto
diagnóstico na gestante, a falha de acompanhamento pode retardar o diagnostico no recémnascido (PORTO, 2010).

134

Revista Eletrônica FACIMED, v8, n2, Jul/Ago 2019
ISSN 1982-5285 – Artigo original

CONCLUSÃO

O artigo descreveu o perfil epidemiológico da toxoplasmose adquirida e congênita do
estado do Mato Grosso no período de 2010 a 2017. No decorrer desses anos foram notificados
249 casos de toxoplasmose. Verificou-se que em ambas as classificações os pardos e os
moradores da zona urbana representavam a maioria e obtiveram como principal desfecho a
cura. Muitos dados foram ignorados no momento de preenchimento da ficha do SINAN,
desse modo prejudicou uma melhor descrição do perfil epidemiológico. No entanto,
informações importantes foram descritas, possibilitando uma análise desse perfil.

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF ACQUIRED AND CONGENITAL
TOXOPLASMOSIS IN THE STATE OF MATO GROSSO

Abstract
Toxoplasmosis is an infection caused by the parasite Toxoplasma gondii. The disease has a high
prevalence in Brazil, and may vary according to the regions. It can be classified as congenital and
acquired, with congenital being the most worrisome form. The present work identifies the clinical,
epidemiological and laboratory profile of acquired and congenital toxoplasmosis. It is a retrospective
descriptive cross-sectional study of the epidemiological profile. The population belonged to the state
of Mato Grosso and included all patients with suspected or confirmed diagnosis for congenital or
acquired toxoplasmosis registered in the Information System of Notifiable Diseases (SINAN), from
2010 to 2017. 128 patients with congenital toxoplasmosis and 121 patients with acquired
toxoplasmosis were diagnosed during the period described. Concerning congenital toxoplasmosis,
there is predominance in the urban area (93.3%), the race most affected was brown (91.4%), a large
proportion of those affected belong to the age group comprising newborns (83.6%) and the majority of
those affected evolved to cure (61.7%). In relation to acquired toxoplasmosis, the population aged 20
to <30 years (52.9%) and female (99.2%) were the most affected. In the majority of cases, the
pregnant women were diagnosed in the second trimester (42.1%) and more frequent in urban areas
(90.9%), the majority (62.5%) was confirmed using the laboratorial examination (96.5%) and the main
outcome of the cases was cure (62.7%). The article described the epidemiological profile of
toxoplasmosis, but many data were lost due to incorrect completion of the notification form.

Keywords: Toxoplasmosis. Epidemiological profile. Notification of Injury Information
System (SINAN).
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RELAÇÃO ENTRE A FLEXIBILIDADE DOS MÚSCULOS
ISQUIOTIBIAIS E O EQUILÍBRIO POSTURAL
NASCIMENTO, Matheus Batista1
RAIMUNDO, Aline Cristina Batistuzzi2
ARMONDES, Carla Caroline Lenzi3
NAKANISHI, Márcio Akio4
RESUMO
O desempenho humano é oriundo de inúmeros fatores interdependentes, tais como força, velocidade,
resistência, coordenação e flexibilidade. A flexibilidade é uma qualidade física na qual, por ação
voluntária. Objetivou-se verificar qual a relação entre a flexibilidade dos músculos isquiotibiais e
equilíbrio postural através da realização de s testes. Trata-se de um estudo descritivo, transversal de
campo que contou 53 acadêmicos de ambos os sexos de uma instituição do interior de Rondônia.
Foram utilizados s testes, um para verificar a flexibilidades dos músculos isquiotibiais e outro para
verificar o equilíbrio postural. Na análise dos dados observou-se que os alunos apresentaram média no
teste Sentar/Alcançar (TSA), de 25,68 cm, com desvio padrão de (±7,73) cm; e no teste Star Excursion
Balance Teste (SEBT), obteve-se a média de 57,49 cm, com desvio padrão de (±7,74) cm. Foi
utilizado o coeficiente de correlação de Pearson que apresentou valores obtidos em ambos os testes,
obteve-se um valor de r = 0, 6043 (p< 0,0001). Assim, com base na interpretação de CallegariJacques, pode-se afirmar que há uma correlação forte entre os valores correlacionados. Logo, pode-se
afirmar que com nível de significância de 5%, aponta que quanto maior o valor obtido no teste
Sentar/Alcançar (flexibilidade dos músculos isquiotibiais), maior será o equilíbrio postural do
indivíduo e, quanto menor o valor obtido no teste Sentar/Alcançar, menor será seu equilíbrio postural.
Portanto esta pesquisa mostrou que o encurtamento dos isquiotibiais está fortemente relacionado com
o desequilíbrio postural.
Palavras-chave: Flexibilidade; Equilíbrio; Postural.
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INTRODUÇÃO

O desempenho humano é oriundo de inúmeros fatores interdependentes, tais como força,
velocidade, resistência, coordenação e flexibilidade. A flexibilidade é uma qualidade física na
qual, por ação voluntária. Alguns estudos têm demonstrado que indivíduos com boa
flexibilidade possuem menor risco de sofrer lesões nas estruturas músculo-articulares, além de
desenvolverem positivamente o sistema motor e manter uma boa postura. Atualmente técnicas
de alongamento constituem o método mais utilizado para desenvolver a flexibilidade, pois
resultam em inúmeros benefícios para a saúde, como: a diminuição do risco de lesões
músculo-articulares, a redução ou eliminação dos nódulos musculares, a melhora da
circulação sanguínea, desenvolvimento da coordenação, entre outros (CORBELLINI et al,
2006).
O equilíbrio corporal é a manutenção de uma postura do corpo com um mínimo de oscilação
ou a manutenção da postura durante a realização de uma habilidade motora que tenda a
perturbar a orientação do corpo (equilíbrio dinâmico). Na maioria das vezes, pensamos em
equilíbrio somente em ocasiões especiais, como manter-se em postura uni podal que consiste
em, caminhar sobre uma superfície estreita ou piso molhado. Embora essas tarefas exijam
equilíbrio, os mecanismos envolvidos no controle postural são requeridos em atividades
simples, como caminhar, levantar-se, mudar de direção e subir escadas, situações presentes no
cotidiano (FIGUEIREDO et al, 2011).
Enquanto que conforme Rebelato et al (2008),

equilíbrio postural atua continuamente

durante as mudanças de situação, ou seja, na situação de um indivíduo estático, o controle
corporal atua de uma determinada maneira e em situação dinâmica atua de outro modo. Em
uma situação de equilíbrio dinâmico, tanto o centro de massa quanto a base de suporte se
movimentam e o centro de massa não se alinha à base de suporte durante a fase de apoio
unipodal do movimento.
A amplitude articular de movimento, depende a extensibilidade dos tecidos moles peri e intraarticulares. As estruturas e mecanismos que influenciam na propriedade passiva do músculo
são: as ligações cruzadas entre os filamentos de actina e miosina, chamadas de “tensão
filamentar de repouso”, e talvez a resistência dos próprios filamentos de actina e miosina; as
proteínas não contráteis do citoesqueleto do endossarcômero e exossarcômero; e tecidos
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conectivos do endomísio, perimísio e epimísio. O perimísio constitui o tecido que mais
contribui para a resistência passiva do músculo esquelético (GAMA et al, 2007).
A postura é definida como um arranjo das partes do corpo. A boa postura é o estado de
equilíbrio muscular e esquelético que protege as estruturas de suporte do corpo contra lesões e
deformidades, independentes da posição que estas estruturas estão trabalhando ou
repousando. Sob esta condição os músculos funcionarão mais eficazmente e serão permitidas
as posições ideais para os órgãos torácicos e abdominais. A má postura é uma relação
defeituosa sobre as varias partes do corpo que produz aumento da tensão sobre as estruturas
de suporte e na qual existe um equilíbrio menos eficaz do corpo sobre sua base de suporte
(KENDALL et al, 2007).
Sendo a flexibilidade um processo biomecânico altamente significativo para a saúde e
qualidade de vida humana, bem como o equilíbrio postural, pois os desvios destes s aspectos
motores podem causar grande impacto à saúde, é de considerável pertinência o conhecimento
da correlação entre ambos.

MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa é de caráter descritivo, transversal, de campo, e quantitativo, que
servira para verificar qual a relação entre a flexibilidade dos músculos IT e equilíbrio postural
através de testes realizados com acadêmicos de uma instituição de ensino superior.
A pesquisa foi desenvolvida na cidade de Cacoal a partir da aprovação sob o parecer
consubstanciado de número 872-12, sendo realizada na clínica escola de fisioterapia da
Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal (FACIMED) com uma população de 64
acadêmicos de fisioterapia, saudáveis, sem diagnósticos de doenças musculoesqueléticas
prévias. Porém foram excluídos do estudo 11 voluntários, devido a erros no momento da
realização dos testes e erros na transcrição dos dados para ficha de recolhimento de dados dos
testes. Sendo assim foram utilizados para a presente pesquisa, 53 acadêmicos de fisioterapia
voluntários.
Foram utilizados para a pesquisa s testes o SEBT e o TSA, para que sejam comparados os
resultados dos s e verificados a relação entre eles. Todos os indivíduos participarão deste
estudo voluntariamente, a partir da assinatura de um termo de consentimento, declarando-se
de acordo com sua participação na pesquisa.
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Foram analisados os resultados do teste SEBT para o membro inferior direito e do
TSA. Os resultados dos testes foram tabulados na planilha eletrônica do programa Excel,
versão 2007 para Windows e, em seguida, utilizado o software Bioestat, versão 5.0 para a
análise estatística dos dados.

Para a análise da existência de relação entre a flexibilidade dos músculos IT e o equilíbrio
postural foi utilizado o teste de coeficiente de correlação de Pearson.
O método utilizado para avaliação foi o SEBT. Sendo este um teste de equilíbrio unilateral. A
avaliação com o SEBT foi realizado com o indivíduo em pé, no centro de encontro das oito
linhas. Estas foram nomeadas em relação à direção do alcance do membro inferior: AL, A,
AM, M, PM, P, PL e L. As fitas métricas foram presas ao chão com fita adesiva larga
transparente. Para realizar a marcação do alcance máximo, foi utilizada tintura vermelha na
ponta do hálux e verificou-se o alcance na fita métrica deixada pela mancha de tinta vermelha.
Para a execução do teste, o voluntário se mantinha em pé sobre uma perna só, logo após foi
orientado a mover seu pé o mais longe que pudesse, tocando da maneira mais suave possível a
reta em questão. Durante o teste, o voluntário foi orientado a manter o pé totalmente apoiado
no solo e retos nas fitas anteriores e posteriores para evitar a tentativa de manter o equilíbrio
com a ajuda desses. Ao completar o alcance de todas as retas, o examinador, único para todas
as avaliações, mensurava utilizando a marcação na fita métrica graduada em centímetros
(cm), a distância do centro do teste até a marca deixada pelo toque do hálux na reta. O teste
foi realizado uma vez em cada membro inferior, porém pra os cálculos estatísticos utilizaramse apenas as medidas do membro inferior esquerdo, pois testa o membro inferior direito. Os
resultados foram descritos em uma tabela para serem calculados. A média das oito distâncias
atingidas por cada voluntário foi calculado.
Após o teste de equilíbrio postural, os voluntários foram orientados sobre a correta realização
do segundo teste TSA. O TSA foram realizados com os indivíduos posicionados sentado, com
os membros superiores estendidos a frente do corpo, e uma mão sobre a outra, os membros
inferiores estendidos, e os pés apoiados sobre a superfície vertical do banco de Wells. Em
seguida, o indivíduo respirava profundamente e soltava o ar, flexionando o quadril, levando o
tronco à frente, realizando esse movimento por uma vez, registrando-se o ponto máximo cm
de alcance das pontas dos dedos. Não era permitido a repetição do teste, pois após a
realização do primeiro teste os músculos IT alongavam-se. Sendo assim sendo os voluntários
que não realizavam o teste de maneira correta foram excluídos do presente estudo.
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O material que foi utilizado para a realização da pesquisa, foram oito fitas métricas, fita
adesiva larga transparente, caneta, papel, e um batom.

RESULTADOS

A seguir estão dispostos na tabela 1 os dados obtidos com os testes, sendo o sexo feminino
representado pela letra (A) e o sexo masculino representado pela letra (B).
Tabela1: Resultados dos testes.
SENTAR/

A25

29

50.75

ALCANÇA

B2

23

56.50

NOME

R

SEBT

A26

19

55.38

A1

15

52.00

A27

6

38.88

A2

31

62.50

A28

28

47.63

A3

19

62.88

A29

25

53.63

A4

36

66.75

B3

35.5

65.13

A5

22

59.63

A30

22

60.13

A6

20

48.50

A31

29

51.63

A7

30

56.75

A32

29

50.50

B1

24

53.88

A33

37

58.25

A8

20

57.38

A34

33

58.50

A9

31

60.25

A35

26

48.88

A10

25

67.25

A36

25

53.50

A11

20

50.13

B4

35

65.63

A12

27

51.63

A37

26

55.00

A13

13

55.50

A38

18

53.50

A14

30

71.88

A39

23

52.75

A15

30

59.38

B5

36

77.25

A16

29

64.88

A40

19

57.25

A17

18

53.88

A41

15

54.13

A18

36

78.50

A42

30

49.75

A19

8

48.38

A43

36

65.25

A20

31

59.80

A44

35

65.25

A21

21

58.63

A45

31

62.00

A22

9

51.13

A46

29

61.63

A23

31

51.50

A47

27

46.88

A24

38

70.75

A48

21

57.88

*Valores em cm.
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A primeira coluna é formada pelos estudantes, a segunda coluna pelo valor em cm obtido no
TSA, e na terceira coluna o valor em cm da média das oito distâncias do membro inferior
esquerdo obtido no teste SEBT para o aluno.

Tabela 2. Resultado correspondente ao número dos participantes e porcentagem com a
variável sexo.

Sexo

N

%

Feminino

48

90,56

Masculino

5

9,46

Na análise dos dados observou-se que os alunos apresentaram média no TSA de 25,68 cm,
com desvio padrão de ±7,73 cm; e no teste SEBT, obteve-se a média de 57,49 cm, com desvio
padrão de ±7,74 cm.

Tabela 3. Resultado da média, desvio padrão, correlação e nível de significância de 5% para
ambos os testes.
Média/ cm

Desvio padrão

R

P

TSA

25,68

±7,73

0, 6043

< 0,0001

SEBT

57,49

±7,74

0, 6043

< 0,0001

Na análise da correlação dos valores obtidos em ambos os testes, obteve-se um valor de r =
0,6043 (p < 0,0001). Assim, com base na interpretação de Callegari-Jacques, pode-se afirmar
que há uma correlação forte entre os valores correlacionados. Logo, pode-se afirmar com
nível de significância de 5% que, quanto maior o valor obtido no TSA (flexibilidade dos IT),
maior será o equilíbrio postural do indivíduo e, quanto menor o valor obtido no TSA, menor
será seu equilíbrio postural. Essa tendência pode ser verificada na visualização do Diagrama
de Dispersão logo abaixo:
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Grafico 1. Diagrama de Dispersão (r = 0,6043)

Foi adicionada no diagrama de dispersão uma linha de tendência linear para o
conjunto de dados. Analisando os pontos do gráfico, é possível verificar uma concentração em
torno da linha de tendência definida para os dados. Esta concentração permite a visualização
da correlação entre os testes SEBT e TSA. Na visualização, pode-se notar que os pontos se
situam próximos à linha de tendência linear, demonstrando que seguem um padrão.

DISCUSSÃO

Foram avaliados 53 acadêmicos de ambos os sexos, sendo 48 (90,56%) mulheres e 5 (9,46%)
homens, com média de idade de 24,91(±6,28). Foram utilizados s testes para o estudo, sendo
um para avaliar a flexibilidade dos músculos IT e outro para verificar o equilíbrio postural,
tendo demonstrado como resultado dos testes uma correlação forte entre a flexibilidade dos
músculos IT e o equilíbrio postural.
Os músculos IT, grupo composto pelos músculos semitendinoso, semimembranoso e bíceps
da coxa, formam uma grande massa muscular envolvida diretamente nos movimentos do
quadril e joelho. Esse grupo desempenha uma importante influência na inclinação
ânteroposterior da pelve, afetando indiretamente a lordose lombar. Portanto, a flexibilidade
alterada dos músculos IT pode causar desvios posturais significativos e afetar a
funcionalidade da articulação do quadril e coluna lombar. Na área da reabilitação, a
146

Revista Eletrônica FACIMED, v8, n2, Jul/Ago 2019
ISSN 1982-5285 – Artigo original

flexibilidade dos músculos IT é importante no equilíbrio postural, na manutenção completa da
ADM do joelho e do quadril, na prevenção de lesões e na função musculoesquelética. Assim,
a utilização de manobras que possibilitem um ganho no alongamento dessa musculatura
permitirá uma melhora na postura e na ADM, além de diminuir o risco de lesões
musculoesqueléticas (SANTOS e DOMINGUES, 2008).
Foi obtida neste estudo uma boa correlação, porém não perfeita, entre a flexibilidade dos
músculos IT e o equilíbrio postural. A correlação não foi perfeita, pois na análise dos dados
foi constatado que alguns indivíduos mesmo tendo uma boa flexibilidade dos músculos IT
não apresentaram equilíbrio postural com valor proporcional a sua flexibilidade. Tais
resultados adversos podem atribuir-se a outros fatores que não foram objetos dessa pesquisa,
tais como disfunções em conjunto de outros músculos. No entanto, esta análise da relação da
flexibilidade dos músculos IT com o equilíbrio é de muita relevância, pois, de acordo com
BRASILEIRO et al, (2007), a flexibilidade dos músculos IT é importante para o equilíbrio
postural, na manutenção completa da ADM do joelho e do quadril, na prevenção de lesões e
na otimização da função musculoesquelética.
A retração nos IT pode resultar em problemas posturais importantes e produzir a
inclinação posterior contínua da pelve onde irá afetar a marcha, ocasionando dores musculares
ou articulares nos membros inferiores com seu conseqüente desalinhamento (POLACHINI et
al, 2005).
Polachini et al (2005) afirmam que pela posição anatômica, o encurtamento muscular
dos IT pode acarretar alterações posturais de grande importância, como a limitação da flexão
do tronco, comprometimento na articulação do quadril, levando-o a uma inclinação posterior
(retroversão) e, consequentemente, afeta a marcha podendo gerar dores musculares ou
articulares nos membros inferiores.
Estudos vêm mostrando que a flexibilidade muscular esta relacionada com fatores
genéticos, estilo de vida, sexo e idade. A flexibilidade muscular tende a diminuir com o
aumento da idade. Alguns estudos na literatura também demonstraram a existência de
diferença de flexibilidade muscular entre os sexos em adultos, sendo a mulher mais flexível
que o homem (PENHA et al, 2008).
Em um estudo de Barossi et al, (2011), teve como objetivo avaliar o grau de equilíbrio
postural e sua relação com a flexibilidade da cadeia posterior da coxa em 38 adolescentes
praticantes de futsal, bem como determinar o nível desta flexibilidade, o trofismo muscular e
a discrepância entre os membros inferiores, além de verificar o formato dos pés e avaliar a
postura corporal. Neste estudo, teve como resultado que, dentre as variáveis analisadas,
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apenas a flexibilidade influenciou no equilíbrio dos adolescentes analisados. Desta forma foi
concluído que a flexibilidade da cadeia posterior da coxa influenciou no equilíbrio dos
adolescentes e explicou esse resultado relatando que, a postura normal é sensivelmente
afetada no momento do estirão de crescimento, ou seja, na fase na qual as possíveis alterações
posturais ocorrem com maior freqüência.
Espindula et al (2010), obteve também um resultado semelhante ao deste presente estudo, em
sua pesquisa. Na qual buscou avaliar a flexibilidade da cadeia muscular posterior, utilizando
o método proposto por Wells e Dillon, antes e após cada sessão de hidroterapia. Foi verificada
a flexibilidade de três crianças com Paralisia Cerebral (PC) diparéticas, com idades entre sete
a dez anos. Houve aumento significativo da flexibilidade da cadeia muscular posterior dos
pacientes após cada sessão de hidroterapia, tanto na avaliação em grupo quanto individual,
assim como antes da primeira sessão de hidroterapia quando comparada com a última. O
estudo sugere que a hidroterapia promove melhora da flexibilidade em relação à cadeia
muscular posterior de crianças com PC diparéticas, pelo relaxamento global e consequente
diminuição do tônus muscular, quando associada a exercícios de alongamentos passivos.
Numa análise subjetiva baseada na percepção dos avaliadores, sem a utilização de escalas, foi
observado que os pacientes melhoraram sua capacidade de deambulação e equilíbrio no solo
após as sessões realizadas, ou seja, foi observada uma melhora em seu equilíbrio postural.
Já no estudo de Albino et al (2012), ele propôs-se verificar a influência do treinamento de
força muscular e de flexibilidade articular sobre o equilíbrio corporal em idosas. A amostra
foi composta por 22 mulheres idosas, participantes de s programas de atividade física. Sete
sujeitos participaram do programa de força e 15 fizeram parte do programa de flexibilidade.
Constatou-se que, em ambos os grupos, o equilíbrio se mostrou significativamente maior após
os programas de treinamento. Os resultados do estudo apontam que tanto o treinamento de
flexibilidade articular, quanto o de força muscular, resultou em aumento do equilíbrio
corporal das participantes. Conclui-se que os s treinamentos produziram melhoras nos índices
de equilíbrio corporal de idosas, consequentemente na obtenção de melhor qualidade de vida.
No estudo de Albino, pode- se observar que o grupo que participou do programa de força
obteve melhor resultado comparado com o de grupo de flexibilidade em relação à melhora do
equilíbrio. Pode- se então afirmar através destes resultados que o equilíbrio não depende
apenas da flexibilidade, mas também da força.
Uma boa qualidade de vida requer independência funcional, e para isso é necessário um bom
desempenho físico. Com o envelhecimento há conseqüências de perda de capacidades físicas
fundamentais para uma vida saudável, como a força e o equilíbrio. Para tanto, praticar uma
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atividade física na qual proporciona ganhos na força e massa muscular apresenta
conseqüências no equilíbrio do idoso, permitindo-lhe confiança no caminhar e evitando
ocorrências de quedas. Sendo assim, o treinamento de força auxilia na melhora do equilíbrio,
da força e massa muscular e na independência funcional do idoso, pois quanto maior a força e
massa muscular, maior o equilíbrio e consequentemente melhor a qualidade de vida (PEDRO
e AMORIM, 2008).
Já no estudo de Pereira e Filho (2009) que tiveram como objetivo verificar se exercícios
neuromusculares,

com

ênfase

no

sistema

sensorial

proprioceptivo,

melhoram

significativamente os padrões de equilíbrio postural em mulheres adultas saudáveis e
fisicamente ativas. Para isto, 17 mulheres selecionadas sob aquele padrão, com médias de
idade de 46,8 ± 11,2 anos, foram divididas em s grupos, treinamento (GT= 9) e controle (GC=
8). Toda a amostra foi submetida a testes de equilíbrio postural, antes e após o
desenvolvimento do programa. O GT foi submetido a 12 semanas de treinamento
proprioceptivo, antes da sessão de treinamento que já praticavam normalmente, composto por
exercícios de flexibilidade, resistência aeróbia e anaeróbia, enquanto o GC apenas continuava
praticando os exercícios que já realizava anteriormente. Depois deste período toda a amostra
foi reavaliada. Os resultados demonstraram que este período de 12 semanas não foi suficiente
para provocar mudanças significativas nos padrões de equilíbrio em mulheres adultas
saudáveis e fisicamente ativas.
Outro estudo buscou verificar o efeito do primeiro ano do Programa de Revitalização e
Adultos no número de episódios de quedas e a sua relação com a evolução da força muscular,
da flexibilidade e do equilíbrio dinâmico. A amostra foi constituída por 94 indivíduos (79
mulheres e 15 homens). Foram avaliados a força de preensão manual, flexibilidade, equilíbrio
dinâmico e episódios de quedas em cinco momentos diferentes. E os resultados que obtiveram
foram que, mulheres e homens experimentaram ganho de flexibilidade e de equilíbrio ao
longo do programa, porém não reduziram o número de quedas significativamente. Apenas as
mulheres melhoraram a força muscular. Os indivíduos que relataram ter caído pelo menos
uma vez no decorrer do ano (28,72% dos participantes) ganharam força e flexibilidade, porém
o equilíbrio dinâmico não melhorou. O grupo de indivíduos que não caiu apresentou ganho no
equilíbrio e na flexibilidade, mas não na força de preensão manual. Após um ano, o número
de quedas dos participantes do Programa de Revitalização de Adultos não reduziu de forma
significativa. Entre os participantes que caíram pelo menos uma vez ao longo do período
estudado, a evolução do número de quedas se deu de maneira inversa à evolução da força e do
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equilíbrio dinâmico, mas não apresentou relação com a evolução da flexibilidade
(REBELATO e CASTRO, 2007).
Drews et al 2010, em sua pesquisa avaliou as diferenças de desempenho no equilíbrio e a
flexibilidade de alunas praticantes das aulas de Educação Física (EF) e alunas que além das
aulas de EF participavam de aulas de Ballet clássico. A amostra foi composta por 33 crianças
do gênero feminino, com idade média de 10±0,1 anos, divididas em s grupos. O grupo A
(GA), formado por praticantes de aulas de EF (n=18) e o grupo B (GB) praticantes das aulas
de EF e participantes das aulas de ballet clássico (n=15). A partir dos resultados encontrados
pode-se afirmar que o equilíbrio não apresentou diferença estatística entre os grupos,
enquanto que a flexibilidade apresentou diferença estatisticamente significativa a favor do
grupo que praticava aulas de Ballet e aulas de EF. Com base nos dados obtidos conclui-se que
a prática de ballet clássico juntamente com as aulas de EF é significativamente positiva
quando se trata da flexibilidade.
Porém no estudo de Mann et al (2009) quando analisaram o efeito do Isostretching sobre a
dor lombar, nas quais avaliaram as variáveis: Escala visual analógica da dor (EVA), força
muscular, encurtamento das cadeias musculares anterior e posterior e equilíbrio postural.
Verificou que a aplicação do protocolo de 10 sessões propiciou decréscimo da dor, melhora
da força muscular e melhora da flexibilidade representada pela diminuição dos índices de
encurtamento das cadeias anterior e posterior como também melhora do equilíbrio corporal e
estático. Os resultados encontrados neste estudo sugerem que o programa de Isostretching
com ênfase no fortalecimento dos diferentes grupos musculares que atuam na manutenção da
postura do corpo, acarreta decréscimo da dor lombar, melhora na força muscular, melhora na
flexibilidade representada pela diminuição dos índices de encurtamento das cadeias anterior e
posterior e melhora no equilíbrio corporal estático.
Também no estudo de Monte-Raso et al (2009) onde se buscou averiguar se pacientes que
realizam menos de 30 sessões ou mais de 30 sessões de Isostretching desenvolvem melhora
no equilíbrio postural, observaram que a técnica, independente do número de sessões, foi
eficaz na melhora do alinhamento da coluna vertebral torácica e em indivíduos que praticaram
acima de 30 sessões, promoveu um aumento de flexibilidade da cadeia posterior. Contudo, o
Isostretching não demonstrou eficácia no tratamento de assimetrias posturais no plano frontal
anterior e posterior.
A boa postura pode ser definida como a habilidade de manter o centro de massa corporal em
relação com a base de sustentação, a fim de evitar quedas e permitir a execução correta dos
movimentos. Outros autores definem a boa postura como uma situação em que o centro de
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massa de cada segmento corpóreo está localizado verticalmente sobre o segmento seguinte
(GUIMARÃES et al, 2007).
CONCLUSÃO
Conclui-se que o presente estudou utilizou como instrumento de pesquisa o TSA e o
teste SEBT realizados com 53 acadêmicos de uma faculdade do interior de Rondônia
mostraram que existe uma correlação forte entre a flexibilidade dos músculos IT com o
equilíbrio postural. Demonstrando que o encurtamento dos músculos IT pode ocasionar
desequilíbrio postural.
Levando-se em consideração os estudos encontrados pode- se observar que há um
número escasso de pesquisa que relacione a importância da flexibilidade dos músculos IT
com o equilíbrio postural.
Portanto, é sabido que ainda há muito trabalho a ser feito no que tange a este tema,
visto ser um assunto ainda pouco estudado. Assim é necessário um engajamento maior por
parte dos profissionais e acadêmicos da área da saúde no sentido de realizar mais estudos
sobre o tema.

RELATIONSHIP BETWEEN THE FLEXIBILITY OF THE
HAMSTRING MUSCLES AND POSTURAL BALANCE
Abstract
Human performance comes from countless interdependent factors, such as strength, speed,
endurance, coordination and flexibility. The flexibility is a physical quality in which, by
voluntary action. Aimed to check what is the relationship between the flexibility of hamstring
muscles and postural balance by performing two tests. It is a descriptive, cross-sectional study
of field that featured 53 scholars from both sexes of an institution of the interior of Rondônia.
Two tests were used, one to check the flexibilities of the hamstring muscles and the other to
check the postural balance. In the analysis of the data found that students showed average on
the test Seat/access (TSA) 25.68 cm, with a standard deviation of (± 7.73) cm; and the test
Star Excursion Balance test (SEBT), obtained the mean of 57.49 cm, with a standard
deviation of (± 7.74) cm. Used Pearson's correlation coefficient that presented values obtained
in both tests, obtained a value of r = 0, 6043 (p < 0.0001). Thus, based on interpretation of
Callegari-Jacques, one can say that there is a strong correlation between the values correlated.
Soon, we can say that with a significance level of 5%, points out that the higher the value
obtained in the test Seat/Reach (flexibility of hamstring muscles), the greater the
equilibrioception of the individual and the smaller the value obtained in the test Seat/ Reach,
the lower your postural balance. Therefore this research showed that the shortening of the
hamstrings is strongly related to the postural imbalance.
Keywords: Flexibility; Balance; Postural.
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