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A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM EVIDÊNCIA: CONTRIBUIÇÕES DE PRÁTICAS
EDUCATIVAS REALIZADAS COM GESTANTES E ACOMPANHANTES PARA A
VIVÊNCIA DO PUERPÉRIO.
Alexandra do Nascimento Cassiano1; Cristyanne Samara Miranda de Holanda2; Roberta Kaliny de
Souza Costa3
RESUMO

Objetivou avaliar o impacto de uma ação extensionista desenvolvida com gestantes e acompanhantes de uma Unidade
Básica de Saúde da Família do município de Caicó-RN. Estudo de caráter exploratório e descritivo com abordagem
quantitativa. Participaram da pesquisa 19 membros do projeto, sendo utilizada como instrumento de coleta de dados a
entrevista estruturada. Os dados obtidos foram analisados conforme estatística descritiva e discutidos com base no
referencial teórico. Caracterizando a amostra, 53% dos sujeitos, foram acompanhantes, e 47% gestantes. 26 % das
gestantes iniciaram a atividade durante o II trimestre gestacional, sendo 42% destas, primíparas. Cerca de 99% dos
entrevistados avaliaram a atividade em valor qualitativo reconhecido em “muito bom” (89%) e “bom” (11%). Para os
participantes, o projeto de extensão contribuiu para a vivência do pós-parto com mais autonomia (95%) e colaborou no
sentido de evitar os problemas que surgem nesse período (89%). Foram destacados como pontos positivos, a
metodologia adotada (95%) e os temas abordados (95%). Os temas citados como mais relevantes foram, os cuidados
com a mama durante a amamentação (95%); o retorno a rotina do dia-a-dia no pós-parto (89%); o leite materno,
amamentação e a alimentação da mulher no pós-parto (89%). Para os entrevistados os momentos de educação em saúde
proporcionam o esclarecimento de dúvidas (95%) e configuram-se como um ambiente para troca de experiência (74%).
PALAVRAS-CHAVES: Cuidado pós-natal; Educação em Saúde; Saúde da Família.

INTRODUÇÃO
O pós-parto ou puerpério pode ser definido como o período compreendido entre a
dequitação e o retorno do organismo materno às condições pré-gravídicas (ZIEGEL; CRANLEY,
1985). A gravidez, o parto e o puerpério são passagens importantes na vida de uma mulher,
independente de sua história gineco-obstétrica, cultural e socioeconômica. Especificamente, o
puerpério pode se consubstanciar enquanto um período de grandes vulnerabilidades, devido às
alterações biológicas, psicológicas e sociais (RODRIGUES, 2004).
Merighi et al. (2006) assegura que a experiência de gerar e parir proporciona à mulher
uma vivência que pode resultar em mudanças de vida, no entanto, se esses momentos forem mau
experienciados, podem ocasionar danos emocionais e estruturais para a família. Tal afirmativa
reforça que a assistência prestada à mulher no período de gravidez, parto e puerpério deve ser
planejada de forma a considerar a vulnerabilidade e a singularidade deste momento.
A vivência do puerpério também é acompanhada pelo surgimento de novas demandas e
por modificações na rotina familiar, condição essa que requer das mães e familiares, adequações de
papeis e condutas em saúde, visando atender a nova realidade de necessidades, exigindo a
construção de novos conhecimentos.
Nesta perspectiva, o curso de enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN), Campus Caicó, desenvolveu ação extensionista com gestantes e acompanhantes (do
1

Discente do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Caicó, Caicó-RN.
Email: alexia.enf@hotmail.com.
2
Enfermeira.Mestre em Enfermagem (PGENF/UFRN). Doutoranda em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (DINTER UERN/ UFRN). Docente do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte, Campus Caicó, Caicó-RN. csmhn@hotmail.com.
3
Enfermeira. Mestre em Enfermagem (PGENF/UFRN). Doutoranda em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (DINTER UERN/ UFRN). Docente do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte, Campus Caicó, Caicó-RN. Email: robertaksc@bol.com.br.
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ciclo gravídico-puerperal), com o intuito de proporcionar momentos de educação em saúde
desenvolvendo uma assistência adequada ao binômio mãe-filho, no ambiente familiar e no próprio
serviço de saúde. A atividade, além de contribuir com a melhoria da atenção à saúde da mulher no
puerpério, preparou multiplicadores a partir da informação em saúde, aproximou os profissionais
das puérperas e sua família, e superou deficiências no cuidado prestado à mãe e ao neonato no
período pós-natal.
A Extensão Universitária pode ser entendida como um processo de ensino
aprendizagem que envolve de forma articulada o ensino e a pesquisa, viabilizando um movimento
entre a universidade e a sociedade estabelecendo vínculos e compromissos de captação e
intervenção de uma realidade. As ações extensionistas, buscam contribuir para a formação de uma
sociedade crítica e consciente de sua responsabilidade social.
A investigação buscou avaliar o impacto do projeto de extensão “Da Universidade a
Comunidade: Formando multiplicadores para o binômio mãe e filho no período pós parto”, a partir
das gestantes e acompanhantes que participaram das atividades. Outro propósito do estudo foi
identificar a importância da extensão e da educação em saúde para a vivência do período puerperal,
refletindo sobre a relevância de atividades extensionistas para a comunidade.
MATERIAL E MÉTODOS
Estudo de natureza exploratória e descritiva com abordagem quantitativa. Foi realizado
na Unidade de Saúde da Família (UBSF) do bairro Castelo Branco, município de Caicó-RN onde a
ação extensionista foi desenvolvida durante o período de fevereiro de 2010 a janeiro de 2011,
espaço de tempo em que decorreu a formação de duas turmas, com realização de encontros
periódicos, conduzidos por meio de metodologia prática-teorica-prática.
O público alvo da ação extensionista foi as gestantes cadastradas no programa de prénatal da UBSF e seus respectivos acompanhantes, alcançando ao final das duas turmas o número
total de 58 pessoas. A amostra selecionada para a pesquisa correspondeu ao número de 19
participantes, uma vez atendidos aos critérios de inclusão para a seleção dos sujeitos da pesquisa.
Assim foram inclusas as gestantes e acompanhantes inscritas na ação extensionista e
que participaram de no mínimo seis dos doze encontros realizados pelo grupo. Foram excluídas da
amostra, as gestantes e acompanhantes que não fizeram parte da ação extensionista e que não
assistiram o mínimo de encontro estipulados, além daquelas que se recusaram a assinar o termo de
consentimento livre e esclarecido.
Na obtenção dos dados utilizou-se como instrumento de coleta, à entrevista estruturada.
As entrevistas foram gravadas com a utilização de dispositivo MP4, permitindo aos entrevistados
maior liberdade de expressão durante o processo de coleta. Os dados obtidos foram distribuídos em
tabelas, analisados conforme estatística descritiva e discutidos com base no referencial teórico.
A realização das entrevistas, junto aos participantes voluntários da pesquisa, se deu
após os esclarecimentos sobre os objetivos do estudo, ressaltando a importância dos dados
coletados, além da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme
está preconizado na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS). A pesquisa
teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UERN através do Protocolo de nº 086/10
(CAAE - 0082.0.428.000-10).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na caracterização da amostra obtemos que, 53% dos sujeitos participaram na condição
de acompanhantes, e as gestantes representaram o total de 47%. A inclusão de outros sujeitos, a
exemplo da figura do acompanhante, em atividades voltadas ao cuidado no pós-parto se coloca
como um suporte à assistência a saúde do binômio mãe-filho, no âmbito privado domiciliar
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passando a considerar a família como unidade primária de cuidado (STEFANELLO, 2005). Ainda
durante o período puerperal, a mulher se vê envolta por uma série de mudanças ocasionadas pela
gestação e o nascimento do bebe, nesse momento, elas esforçam-se para buscar a adaptação e
ajustamento ao papel materno, e toda vulnerabilidade torna-as mais acessíveis para receberem ajuda
(MERIGHI et al. 2006).
Em relação à variável idade, houve um predomínio das faixas de 20 a 30 e 31 a 40, onde
ambas apresentam-se no valor de 37% cada. Dentre os participantes, 74% são casadas, e 79%
possuem renda familiar de até 3 salários míninos e 37% destas, possuem ensino médio completo.
Estudos tem verificado a predominância das classes com renda familiar entre 1 e 3 salários, dentre
os grupos de gestantes assistidas pelo serviço público de saúde (SPINDOLA; SILVA, 2009). Com
relação à escolaridade, esta é apontada por alguns autores como uma variável capaz de intervir
sobre o planejamento familiar, já que o acesso de informações e a adoção dos cuidados básicos em
saúde estão intimamente relacionados ao grau de instrução (JOCA et al. 2005).
Sobre a atividade ocupacional, 26% são agentes comunitários de saúde (ACS),
profissional que tem a função prioritária de desenvolver atividades de educação em saúde, na
comunidade assistida (NASCIMENTO; CORREA, 2008). 21% denominam-se como trabalhadoras
do lar, e 21% como domésticas.
Considerando a categoria de acompanhantes, em relação ao grau de parentesco, estes se
distribuíram entre agentes comunitários de saúde (26%), amigos (16%), além de familiares
próximos como irmã (5%) e mãe (5%). Stefanello (2005) ressalta o valor social das práticas
femininas no cuidado relacionado à maternidade, já que seu fazer está ligado às experienciais e
vivências da mulher, construído nas relações de gênero, determinando seu papel em sociedade.
A aproximação das gestantes com as atividades de educação em saúde desenvolvidas
pelo projeto de extensão (tabela 1) teve início predominantemente durante o II trimestre da gravidez
(26%), e do III trimestre de gravidez (21%).
Um dado importante a ser refletido, faz menção de que nenhuma das gestantes
participantes do projeto (0%) iniciou as atividades de educação em saúde durante o I trimestre
gestacional, realidade contrária ao preconizado pelo Ministério da Saúde, o qual institui que o
atendimento pré-natal deve ser iniciado preferencialmente já no primeiro trimestre da gestação, com
desenvolvimento de ações assistenciais, preventivas e educativas (NEVES, 2010). Pesquisas
demonstram que apenas 27,6% dos pré-natais realizados são considerados adequados em relação ao
início do acompanhamento a partir no primeiro trimestre gestacional (GONÇALVES et al. 2009).
Tabela 1 - Caracterização das gestantes, participantes da ação extensionista, quanto idade
gestacional. Caicó, Rio Grande do Norte, 2010.
Variáveis
n=19
f
%
I trimestre
0
0%
II trimestre
5
26%
III trimestre
4
21%
Não se aplica
10
53%
Fonte: Dados colhidos pelo autor

A tabela 2 ressalta a prevalência de prímiparas (42%) na composição do público de
gestantes, e demonstra um menor número de multíparas (5%). A vivência dessas mulheres diante da
gestação, tanto para as primigestas quanto para as multíparas, desperta sentimentos de entusiasmos
no aprendizado de cuidados para o puerpério, a fim de enfrentar esse período tão repleto de
novidades.
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Tabela 2 - Caracterização das gestantes, participantes da ação extensionista, quanto ao número de
gestação. Caicó, Rio Grande do Norte 2010.
Variáveis
n=19
f
%
Primípara
8
42%
Multípara
1
5%
Não se aplica
10
53%
Fonte: Dados colhidos pelo autor

Para Rodrigues et al. (2007), a percepção das mulheres sobre os cuidados necessários
durante o puerpério, são distintas entre as primíparas e multíparas. Em sua análise as primíparas
expressam a necessidade de acesso a orientações, mediante a sua condição de inexperiência e as
multíparas, apropriadas de saberes elaborados a partir de experiências anteriores, expõem a
necessidade de uma assistência educativa mais adequada e condizente com sua individualidade,
respeitando seus valores pessoais e morais. Diante de tais contextos, as ações de educação em saúde
reafirmam o desafio de superar as dificuldades encontradas na nova realidade, auxiliando na
elaboração do cuidado materno, consciente de que esse é um processo de aprendizagem
(STRAPASSON; NEDEL, 2010).
Quando questionadas sobre o acesso a ações de educação em saúde durante o pré-natal,
100% das gestantes afirmaram positivamente a existência de tal prática na assistência. No entanto,
Figueiredo e Rossoni (2008) sinalizam que práticas de educação em saúde voltadas a gestantes,
quando executadas, tem se realizado exclusivamente no âmbito das consultas individuais não
havendo a formação de atividades coletivas.
Autores como Moura e Rodrigues (2003) ressaltam que as atividades de educação em
saúde devem ser priorizadas durante toda a assistência pré-natal, uma vez que a interlocução de
novos conhecimentos promove entre os sujeitos da ação, a compreensão do processo de gestação.
A avaliação das atividades realizadas pelo projeto extensionista, foi considerada em um
nível qualitativo entre “MUITO BOM” (89%) e “BOM” (11%). Um resultado predominantemente
positivo, também pode ser justificado, como um reflexo da realidade dos serviços de saúde. Nesses,
a assistência pré-natal tem sido ofertada quase que exclusivamente vinculada à consulta médica
individual, conduzida de modo intervencionista, sem que a gestante tenha a oportunidade de
participar de atividades coletivas, como grupos de educação em saúde (DELFINO et al. 2004). Para
essas mulheres, a vivencia em atividades grupais favorecem a troca de experiências e a construção
de novos conhecimentos através de espaços de discussão e reflexão, além de compartilharem
sentimentos relacionados ao momento vivido, o que para muitas auxilia no enfrentamento das
situações de mudanças decorrentes desse período (ZAMPIERI et al. 2010).
Na percepção dos sujeitos (Tabela 3), as atividades de educação em saúde
desenvolvidas pelo projeto extensionista, colaboraram para a vivência do pós-parto com mais
autonomia (95%), atuaram preventivamente, evitando possíveis problemas que surgem no pós-parto
(89%), e auxiliaram na identificação precoce de alterações na mãe e do bebê (58%). Nessa
perspectiva, entende-se que a apropriação de conhecimentos estimulou a busca pela conquista da
autonomia necessária a manutenção do autocuidado indispensável à mãe e ao bebê e, atuou como
um instrumento de aprendizagem mútua onde o conhecimento científico passa a fazer parte da vida
cotidiana dos sujeitos, intermediando a compreensão do processo saúde-doença, e de seus
condicionantes (SHIMODA; SILVA, 2010; ALVES, 2005).
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Tabela 3 - Concepção dos participantes da ação extensionista, sobre a importância das atividades de
educação em saúde, desenvolvidas pelo Projeto de Extensão Da universidade a comunidade:
formando multiplicadores para o binômio mãe e filho no período pós-parto. Caicó, Rio Grande do
Norte, 2010.
Variáveis
n=19
f
%
Vivenciar o pós-parto com mais autonomia
18
95%
Evitar problemas que surgem no pós-parto
17
89%
Identificar alterações da mãe e do bebê
11
58%
Outros
3
16%
Fonte: Dados colhidos pelo autor

Dentre os pontos considerados positivos na condução do projeto, destacaram-se a
metodologia adotada (95%), os temas abordados (95%) e os profissionais envolvidos (89%), além
de ser citado o horário destinado aos encontros (63%).
Delfino et al. (2004), Monteiro e Vieira (2010), discutem que o contexto grupal se
constitui como um espaço para o movimento da promoção da saúde através de um processo de
ensinar-aprender, transversal a vivência participativa com ênfase no diálogo para reflexão-ação,
concretizando uma proposta metodológica participativa para uma educação em saúde
emancipatória. Sobretudo, faz-se necessário o estabelecimento de uma boa relação interpessoal
entre os profissionais de saúde e os clientes, a fim de proporcionar segurança às mulheres ao
considerá-las como sujeitos participantes do cuidado, mediante um atendimento humanizado
(PARADA; TONEDE, 2008).
Apesar dos entrevistados não terem indicado pontos negativos na condução do projeto
de extensão, foram identificadas inadequações nos horários destinados aos encontros. O intervalo de
tempo estabelecido entre os encontros, realizados quinzenalmente, se coloca como uma
inadequação da proposta.
A discussão desse item leva a refletir sobre o vinculo indispensável à prática educativa,
compreendido como um processo que não se estabelece de forma linear e nem imediata, este é uma
construção cotidiana e coletiva, possivelmente inacabado, e cercado pelos conflitos de
conhecimento, suscitados nos espaços de reflexão (SANTOS; PENNA, 2009).
Sobre os conteúdos destacados como mais relevantes para vivência do puerpério, na
percepção dos sujeitos, destacaram-se as seguintes temáticas: Os cuidados com a mama durante a
amamentação (95%); O pós-parto e o retorno à rotina do dia-a-dia, a higiene da mulher no pós-parto
e cuidados com a episiorrafia e ferida cirúrgica (89%); O leite materno e amamentação e a
alimentação da mulher no pós-parto (89%); O que levar para a maternidade; organização do quarto
do bebê (68%), bem como, a vida sexual no pós-parto e prevenção de uma nova gravidez (63%).
Em valor de relevância seguem-se os temas, Alimentação da criança em aleitamento
misto e sem amamentação (47%); O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento (47%);
Depressão no pós-parto e como lidar com o ciúme de outros filhos (37%) e Odontologia intrauterina (32%). Evidenciamos que, as políticas de atenção obstétrica e neonatal, primam em suas
diretrizes, pela inclusão de orientações para promoção da saúde materna e infantil, com abordagem
de conteúdos referentes a informações sobre higiene, alimentação, atividades físicas, retorno à
atividade sexual, cuidado com as mamas, aleitamento materno (BRASIL, 2005).
Ainda para Delfino et al. (2004) a escolha dos conteúdos para a discussão e reflexão,
devem ser realizada de modo a alcançar as expectativas dos participantes, articulando os
conhecimentos já presentes no contexto sociocultural, considerando nesse processo, as crenças,
valores, normas, práticas pessoais e sentimentos manifestados no convívio coletivo. No contexto
familiar, o cuidado em saúde relativo à maternidade e aos filhos se faz cercado de mitos, uma vez
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que estes desvelam na vivência dessas mulheres em sua cultura, sendo necessário, portanto, atentar
para as implicações de sua influencia na assistência em saúde (LUZ et al. 2007).
Na auto-avaliação dos participantes, quanto ao papel desempenhado durante a ação
extensionista (tabela 4), o espaço das atividades educativas, configuraram-se como momentos que
proporcionaram o esclarecimento de dúvidas (95%) e ambiente para troca de experiência (74%). Os
sujeitos identificaram-se ainda, como participantes ativos nas discussões (37%). Consideramos que,
os espaços de educação em saúde, como curso de gestantes, emergem como dispositivos que
permitem tirar dúvidas, falar sobre os medos e dificuldades, além de propiciar o encontro com
novos conhecimentos (SANTOS; PENNA, 2009). O acolhimento da dinâmica grupal possibilita o
diálogo, e permite a livre expressão de sentimentos, através da exposição dos relatos das
experiências vivenciadas (SHIMIZU; LIMA, 2009).
Tabela 4 - Auto-avaliação dos participantes da ação extensionista, quando ao papel desempenhado
durante o desenvolvimento das atividades de educação em saúde. Caicó, Rio Grande do Norte,
2010.
Variáveis
n=19
f
%
Participando das discussões
7
37%
Indiferente
0
0%
Trocando experiências
13
74%
Tirando dúvidas
18
95%
Outro
0
0%
Fonte: Dados colhidos pelo autor

No tocante a percepção dos sujeitos da pesquisa, sobre a utilização das orientações
repassadas durante do projeto de extensão, para a vivência do pós-parto, bem como, sobre o papel
de agente multiplicador dos conhecimentos construídos, tem-se como representação, a elaboração
dos seguintes discursos:
[...] segui essas orientações em outra pessoa [...] porque eu fui fazer uma
visita à filha do meu filhinho que nasceu [...] e dei umas orientaçõeszinhas
[...] (E 7)
Concerteza irei repassar quanto tiver eu vou saber dá boas informações de
tudo que aprendi. (E 9)
[...] minha tia teve menino também, passou por problemas no seio e eu
ensinei a ela, e deu certo. (E 11)
A transmissão dos conhecimentos adquiridos em práticas educativas é colocada por
Freire (2000) como uma condição inerente ao processo de aprendizagem, conclusão essa, que
deriva do pensamento de que, quem ensina aprende ao ensinar, assim como quem aprende também
ensina ao aprender. A educação em saúde além de se constituir como um suporte para a
compreensão do processo de gestação e dos riscos pode ser considerado como um instrumento de
capacitação e de socialização coletiva dos conhecimentos adquiridos, com o potencial de
transmissão dos saberes aos familiares e comunidade (RODRIGUES et al. 2006).
CONCLUSÃO
Evidenciou-se a importância e necessidade do desenvolvimento continuado de
atividades educativas em saúde voltadas à gestante, a fim de minimizar o impacto das
vulnerabilidades inerentes desse período, e promover à saúde materna e infantil.
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A implementação da proposta extensionista na realidade do serviço de saúde,
configurou-se como uma estratégia intersetorial para promoção de uma assistência integral as
mulheres durante o ciclo gravídico-puerperal, o que vislumbrou possibilidades de (re) pensar as
práticas assistenciais direcionadas a esse grupo.
Para estas mulheres, a vivência da dinâmica grupal possibilitou o diálogo entre os
saberes, permitindo a troca de experiências, instrumentalizando-as, para a detecção precoce de
intercorrências no binômio mãe-filho, contribuindo ainda, ao amenizar os sentimentos, angústia,
insegurança e medo diante da nova fase vivenciada.
A aproximação das gestantes com os conhecimentos construídos no decorrer da
atividade colaborou com a conquista da autonomia para a manutenção do autocuidado indispensável
à mãe e ao bebê, sensibilizando as gestantes e acompanhantes, sobre a influência das práticas de
saúde adotadas durante o cuidado do período puerperal.
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A PREVALÊNCIA DE DOR EM PACIENTES COM ÚLCERAS VENOSAS EM
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA SUL DO MUNICÍPIO DE
MOSSORÓ.

Juliana Rodrigues de Araújo1; Francisca Patrícia Barreto de Carvalho2; Amélia Caroline Lopes
Fernandes3

RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo verificar a prevalência de dor em pacientes com úlceras venosas que
faziam parte da área adscrita de quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) pertencentes à zona sul do município de
Mossoró/RN, totalizando cinco equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). Este estudo é de natureza exploratória e
descritiva com abordagem quantitativa não experimental. Consistiu em uma pesquisa com pacientes com diagnóstico de
úlceras venosas de 04 (quatro) UBSF da zona sul de Mossoró, situada no oeste do estado do Rio Grande do Norte. No
total foram pesquisados oito usuários. O levantamento de pacientes com úlceras de perna aconteceu com o auxílio dos
membros das ESF e com aplicação de um questionário socioeconômico e da realização de exame físico. Do total, 87,5%
referiram dor, estes estavam em tratamento há mais de um ano e faziam uso de analgésico. Relatavam como principal
queixa dor ao andar, muitas vezes em forma de formigamento, que pioravam quando exerciam alguma atividade do
cotidiano ou ao deitar fazendo com que o sujeito acordasse devido à dor. Compreende-se assim que o percentual de dor
dos usuários pesquisados é elevado, constando dessa forma que os mesmo tinham um cotidiano bastante dinâmico,
contribuindo para o desconforto, a falta de descanso e conseqüentemente, a dor. É notável que estresse físico,
emocional, econômico e social influencia no curso e no aparecimento da dor nas UV assim há necessidade de um
acompanhamento holístico e complexo a esses sujeitos.
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Saúde do adulto; Úlceras venosas; Dor.

INTRODUÇÃO
No mundo moderno e capitalista a presença de doenças crônicas é cada vez mais
acentuada e suas conseqüências acabam fazendo parte da vida de quem sofre com as mesmas.
Dentre essas conseqüências encontramos a dor que pode se expressar de todas as formas e com as
mais variadas intensidades, tornando-se um grande dilema dentro dos serviços de saúde, pois os
profissionais na maioria das vezes não se encontram capacitados para lidar com essa característica
que muitas vezes é, contraditoriamente, negligenciada, assim sendo essa deveria ser tratada de
forma completa devido aos múltiplos fatores causais, como o sofrimento psicológico por se
encontrar em uma situação de doença que perdura por muito tempo, trazendo muitos incômodos
para o paciente e família.
Segundo Filho (2007), em situações agudas, os componentes sensitivos da dor,
intensidade, localização e duração, são características importantes e auto-limitantes com prioridade
na remoção das causas. Para os pacientes com dores crônicas, a atenção aos fatores biopsicossociais
são fundamentais para o seu controle, combinando cuidados e atenção para os fatores fisiológicos,
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patológicos, psicológicos (ansiedade, depressão), emocionais e sociais (culturais, estilo de vida),
pois como afirma Skevington (1998), acredita-se amplamente que a dor tem um efeito profundo na
qualidade de vida de uma pessoa.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a International Association for the Study of
Pain (IASP) recomendam uma abordagem multidisciplinar com paciente com dor, mas ainda nos
deparamos com a interferência de profissionais da área da saúde que limitam as suas atitudes no
diagnóstico e tratamento da dor, pois os mesmos possuem a crença de que a dor é inevitável. Dessa
forma há a concepção de que os aspectos emocionais são irrelevantes à experiência dolorosa.
As ulcerações de membros inferiores, dentre elas a úlcera venosa, doença causada pela
insuficiência venosa crônica é uma afecção cada vez mais presente nos serviços de atenção básica,
onde segundo Smeltezer e Bare (2005), 75% dessas úlceras resultam dessa mesma insuficiência,
20% de insuficiência arterial e os outros 5% são causados por outros fatores.
As venosas em geral são de evolução lenta, podendo ser única ou múltipla,
apresentando bordas com margens irregulares planos ou com discretas elevações. O leito da lesão é
raso e avermelhado, porém, dependendo do estado em que se encontra e do seu tempo de existência,
pode apresentar fibrina ou esfacelas amarelas aderentes ou frouxas. Raramente apresenta escara
necrótica ou exposição de tendão, exceto quando lá há presença de tecido necrosado.
A úlcera venosa produz muito exudato e quando purulento indica processos
infecciosos. Geralmente são dolorosos e melhoram com a elevação dos membros. A dor é mais
evidente quando há presença de edema e infecção, percebe-se que esse edema é ocasionado muitas
vezes pela rotina da vida cotidiana das pessoas, esforçando-se na deambulação e no trabalho de
casa.
Esses sujeitos muitos vezes estão constantemente presentes nos serviços de saúde para
a realização de procedimentos como curativos e recebimento de medicamentos para as possíveis
doenças de base. No entanto, de acordo com o Ministério da Saúde os mesmos necessitam de um
acompanhamento multidisciplinar e de um olhar complexo e holístico sobre a úlcera, pois os
cuidados não são os mesmos de uma simples ferida.
Os profissionais de saúde possuem um papel primordial nesse processo, pois são
responsáveis pelo estabelecimento de diretrizes e intervenções que proporcionem as melhorias, ao
paciente, ao cuidador e a família, relacionadas à dor. Para isso, é preciso abordar os programas
desenvolvidos pela integração disciplinar com um enfoque biopsicossocial (MASSOLA, 2006).
Segundo o Ministério da Saúde (2002) as instituições públicas e privadas de atenção a
saúde são responsáveis pela promoção, prevenção e reabilitação da saúde.
Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo verificar a prevalência de dor
em pacientes com úlceras venosas que faziam parte da área adscrita de quatro Unidades Básicas de
Saúde (UBS) pertencentes à zona sul do município de Mossoró/RN, totalizando cinco equipes da
Estratégia Saúde da Família (ESF), que representam 50% das equipes urbanas dessa área da cidade.
Dessa forma é possível comprovar ou não o que a literatura afirma acerca desse aspecto, como
também trazer as possíveis causas de uma alta ou baixa prevalência de dor.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este mini-artigo trata-se de um estudo de natureza exploratória e descritiva com
abordagem quantitativa não experimental. Em um trabalho descritivo o pesquisador deve descrever
e documentar os aspectos de determinada situação ou fenômeno natureza exploratória e descritiva
com abordagem quantitativa não experimental (Polit, Beck e Hungler, 2004). Vale ressaltar que o
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mesmo foi originário da pesquisa integrante do Programa Institucional de Bolsas para Iniciação
Científica (PIBIC) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).
O presente estudo consistiu em uma pesquisa que tinha como público-alvo pacientes
com diagnóstico de úlceras venosas de 04 (quatro) UBSF da zona sul de Mossoró, situada no oeste
do estado do Rio Grande do Norte. Todos tiveram esclarecimentos sobre os objetivos e finalidades
da pesquisa, participando da mesma mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
As informações foram coletadas em janeiro e fevereiro de 2011, nas próprias UBSF. O
levantamento de pacientes com úlceras de perna aconteceu com o auxílio dos membros das ESF.
Com a listagem de pacientes com UV pesquisada, partiu-se para a comprovação in loco de sua
residência na área adscrita das equipes juntamente com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
Em outro momento foram realizados exames físicos nos pacientes por meio de um roteiro de
exame físico, onde se teve como objetivo detalhar as características das lesões e de pesquisar a
existência da dor como um dos componentes sintomatológicos.
Percebeu-se que alguns profissionais não tinham uma conhecimento mais detalhado e
específico das úlceras venosas, nos apresentando usuários que tivesse diagnóstico diferente de
úlceras venosas em membros inferiores. Foi detectado, também, que os cuidadores, desses usuários,
não tinham um aprendizado característico para tratar uma úlcera venosa, passando a cuidar de UV
como uma simples ferida.
Este estudo foi desenvolvido observando os princípios éticos da pesquisa envolvendo
seres humanos, conforme pressupõem a Resolução 196/96 CNS/MS e Resolução 311/2007 do
Conselho Federal de Enfermagem. Para isso o mesmo foi submetido à avaliação e aprovação do
comitê de pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte expresso pelo protocolo
Nº108/10 CEP/UERN.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
No total foram pesquisados oito usuários. Mas nem todos os itens do questionário
socioeconômico foram respondidos, devido a não-aceitação do item “Renda Familiar” pelo
participante.
Os valores aproximados das características das úlceras dos usuários pesquisados: 80%
localizavam-se na região do maléolo medial; 100% eram superficiais, de exsudação pouca a
moderada, com odor característico, além dos pés apresentarem pulso pedioso palpável. As aferições
de pressão arterial e hemoglicoteste se apresentaram dentro dos padrões de normalidade no
momento da coleta.
Do total, 87,5% referiram dor, estes estavam em tratamento há mais de um ano, e
faziam uso de analgésico. Relatavam como principal queixa dor ao andar, muitas vezes em forma
de formigamento, que pioravam quando exerciam alguma atividade do cotidiano ou ao deitar
fazendo com que o sujeito acordasse devido à dor.
Compreende-se assim que o percentual de dor dos usuários pesquisados é elevado,
constando dessa forma que os mesmo tinham um cotidiano bastante dinâmico, contribuindo para o
desconforto, a falta de descanso e conseqüentemente, a dor. Que nesses casos de UV acontece por
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diversos fatores, um deles é o movimento constante do membro pela necessidade de trabalhar e de
fazer os afazeres domésticos.
Percebeu-se, também, que nos usuários acometidos com UV em tratamento mais
prolongado, a dor e o uso de analgésico foram mais freqüentes e consequentemente o alívio da dor
mais eficiente.
Segundo Jussara apud Xavier; Torres; Rocha (2006) dor crônica difere da dor aguda por
não ter função biológica de alerta e, por conseguinte, se torna geradora de stress físico, emocional,
econômico e social.
Também há autores que ao estudarem a dor em usuário com úlceras venosas,
apontaram-na como causadora de alteração no sono, fator de imobilidade, desconforto físico,
psíquico e emocional além de proporcionar incertezas, sofrimentos e interrupções na estrutura
social (Jussara apud Suzuki, E. et AL, 2001;Neil;Phillips,2001; Munjas,2000).
Por isso que na avaliação do usuário com UV devemos identificar a presença de dor e
tratá-la, pois segundo Bersusa e Lages (2004) a dor não é o resultado da quantidade de tecido
lesado, mas de um grupo de fatores que interagem e que devem ser estudados e analisados na
avaliação.
Assim, também, torna-se muito importante a humanização na avaliação da dor na
assistência ao paciente, além de promover o planejamento das intervenções a serem realizados.
Na condição de profissionais de enfermagem devemos, também, lembrar que cada ser
humano é único e que não podemos generalizar as suas ações, percepção e comportamento,
principalmente em relação à dor, procurando sempre atuar na promoção, proteção e recuperação da
saúde e reabilitação das pessoas.

CONCLUSÃO

Diante do exposto foi percebido que os sujeitos acometidos por úlceras venosas são
influenciados por condições sociais e por fatores que condicionam o agravamento da lesão, como os
emocionais, os psicológicos, os físicos e sociais. Assim é de grande relevância entender essa
dinâmica para compreender a dor como causa de sofrimento e desconforto do usuário, além de uma
possível não adesão a um tratamento multiprofissional pelo fato de a dor ser amenizada com o
constante uso de analgésicos, ocasionando uma intervenção fragilizada. Dessa forma, há o retardo
do curso normal da vida dos sujeitos em tratamento de úlceras venosas.
Portanto, faz-se extremante necessário que, as instituições públicas e privadas de
atenção a saúde gastem esforços na promoção da prevenção e tratamento, planejando reabilitação
com linguagem simples, respeitando dúvidas e a autonomia dos pacientes. Garantindo qualidade no
atendimento de todos os pacientes legitimando,também, o interesse social. Assim, o retorno precoce
às atividades diárias e a realização das atividades domiciliares e profissionais se torna mais
freqüente induzindo o indivíduo a readquirir seus momentos diários com menor desconforto e
sofrimento.
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A RELAÇÃO DA PRÓTESE DENTÁRIA COM LESÕES BUCAIS NA REGIÃO DO
SERIDÓ/RN
Thiago Fernando de Araújo Silva1; Kleiton Alves Ferreira2; Jamile Marinho Bezerra de Oliveira
Moura3; Isabela Pinheiro Cavalcanti Lim4a; Eduardo José Guerra Seabra5

RESUMO: O objetivo deste estudo é mostrar a relação da prótese dentária com lesões bucais na região do Seridó|RN.
Foi realizado um cadastro de todos os pacientes que deram entrada nas Clínicas Odontológicas da UERN com lesões
orais e observado a relação destas com próteses dentárias. Concluiu-se que a maioria das próteses relacionadas com
lesões orais possuía mais de 05 anos de uso e indicação de troca, e que a Candidose, com 45,5% dos casos e Hiperplasia
fibrosa inflamatória, com 27,2% foram às lesões mais relacionadas. Obteve-se um equilíbrio entre os dois tipos de
prótese no que diz respeito à relação com lesões orais, no entanto, a prótese total apresentou maior percentual de peças
indicadas para troca e com mais de 05 anos de uso; mostrando que o tipo parcial removível a grampo mesmo sem
indicações de troca apresentaram uma alta relação com lesões. Esta pesquisa foi financiada pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq (edital 032/2008-Saúde Bucal).
PALAVRAS-CHAVE: Lesões bucais. Prótese Dentária. Odontologia.

INTRODUÇÃO
O câncer de boca é uma neoplasia que afeta os lábios e todo o interior da cavidade oral;
apresenta uma estimativa de 14.120 novos casos, sendo 10.330 em homens e 3.790 em mulheres; e
um número de 6.214 casos de morte, onde 4.898 são homens e 1.316 mulheres. são diagnosticados
anualmente 300.000 novos casos (BOMFIM et al, 2008). Além da alta incidência existe outro fator
agravante, 90 % das neoplasias bucais são do tipo carcinoma epidermóide, uma patologia de origem
epitelial, com fácil visualização clínica, mas a falta de esclarecimento da população, associada à
extrema carência de serviços existentes para o combate e prevenção do câncer bucal na atenção
básica, contribui para que estas lesões sejam diagnosticadas em estágios avançados, onde as
chances de cura são bem menores(SHAFER et al, 1987; LEITE et al, 2005).
.Um importante ponto a ser considerado é o fato de existirem lesões potencialmente
malignas. Esse tipo de lesões pode ser provocado ou exacerbado por traumatismos crônicos de
longa duração, como as superfícies basais de próteses dentárias mal adaptadas, com muito tempo de
uso, quebradas, mal higienizadas, dimensões verticais inadequadas e confeccionadas por
profissionais inabilitados(SHAFER et al, 1987).
A candidose é uma infecção fúngica bucal causada por um microorganismo semelhante
a levedura denominado Candida albicans, este microorganismo pode ser um componente natural da
microbiota oral, podendo existir sem evidenciar sinais clínicos de infecção em 30 a 50% dos
indivíduos, no entanto, o estado imunológico do hospedeiro, o meio ambiente da mucosa bucal, e a
resistência do microorganismo a determinados agentes estão diretamente relacionados as evidências
clínicas da lesão. Existem diversas manifestações clínicas da candidose oral, sendo que as formas
denominadas de Pseudomenbranosas, eritematosas e queilite angular são as mais
frequêntes(TURANO et al, 2002).
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Hiperplasia fibrosa inflamatória representa um aumento do número de células dos
tecidos bucais devido a um trauma crônico de baixa intensidade, alguns autores consideram como
sinônimos as expressões epúlide fissurada, hiperplasia traumática e pólipo fibroepitelial. Embora
sejam mais comuns na região vestibular, as faces linguais ou palatinas do rebordo também são
acometidos; apresentam tamanhos variáveis; o tratamento consiste na remoção cirúrgica da lesão,
bem como corrigir ou refazer a prótese (TURANO et al, 2002).
Úlceras traumáticas estão relacionadas a traumas agudos e crônicos na mucosa bucal,
entre eles podemos citar mordidas acidentais, alimentos cortantes, escovação excessiva,
queimaduras, próteses novas com poucos dias após inserção. Geralmente ocorre em fundo de sulco
vestibular, por ação irritante dos bordos finos, insuficientemente polidos ou sobre estendidos.
Caracterizam-se por serem lesões dolorosas e geralmente pequenas, recobertas por uma membrana
necrótica ligeiramente acinzentada, circundada por um halo inflamatório, com bordas firmes e
elevadas (PARANHOS et al, 2008).
A estomatite protética representa uma reação inflamatória e/ou hiperplásica da mucosa
oral que suporta uma prótese dentária, as causas classicamente citadas são o trauma proveniente da
prótese, seu uso contínuo, hipersensibilidade ao material da base, higiene deficiente e infecções
fúngicas. As características clínicas desta condição são mucosa eritematosa, edemaciada, subjacente
e confinada à área coberta por uma prótese total superior, podendo ser encontrada algumas vezes
sob próteses parciais superiores(PARANHOS et al, 1991).
Segundo dados fornecidos pelo SB Brasil (2003), 50% da população brasileira chegam
aos 20 anos de idade com menos de 20 dentes presentes na boca, sendo que no interior do Nordeste,
área da realização deste estudo, esta proporção é ainda mais desfavorável; essa elevada incidência e
prevalência de indivíduos com necessidades protéticas aliadas à quase inexistência de serviços de
prótese dentária inseridos na atenção em saúde bucal em órgãos públicos fazem com que a maioria
dos indivíduos procure a reabilitação em ambientes inadequados, mas que atendem aos seus anseios
e limitações financeiras.
Sabendo que a maior arma que se dispõe na luta contra o câncer é o diagnóstico
precoce, que a prevenção e o combate ao câncer de boca são medidas essenciais a serem tomadas
como partes integrantes da atenção em saúde bucal, e que a reabilitação oral está diretamente
relacionada a fatores como: nutrição, fonação, estética e qualidade de vida do paciente; este estudo
propõe-se mostrar a relação da prótese dentária com a incidência e o tipo de lesões bucais na região
do Seridó no estado do Rio Grande do Norte, buscando evidenciar o tipo de lesão mais relacionado
ao uso da prótese, bem como tipo de prótese que está mais relacionado a lesões; como consequência
do estudo, promover uma grande contribuição social à faculdade de odontologia da UERN,
inserindo a mesma como um centro de atenção em saúde bucal que disponibilize serviços
integrados e interdisciplinares de atenção, prevenção e combate ao câncer de boca, recebendo
pacientes encaminhados de toda a região do Seridó, bem como, um centro de reabilitação protética
disponivel a população carente.
MATERIAIS E MÉTODOS:
Foram examinados 77 pacientes, todos com mais de 21 anos de idade, de ambos os
gêneros, não etilistas e/ou tabagistas crônicos, residentes nos municípios que compõe a região do
Seridó, que apresentavam algum tipo de lesão na cavidade bucal, e que assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido referente a esta pesquisa. É válido ressaltar que não se trata de
uma amostra de pacientes, mas de um cadastro de todos aqueles que compareceram à faculdade de
Odontologia da UERN com qualquer tipo de queixa estomatológica.
Foi realizada uma articulação com as disciplinas de Clinicas Integradas, Estomatologia,
Cirurgia e Estágios Supervisionados ministradas na Faculdade de Odontologia da UERN como
forma de ter acesso a pacientes que apresentassem lesões orais, e também um contato com
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prefeituras municipais da região do Seridó/RN, para divulgar o funcionamento dos serviços
odontológicos prestados pela Clínica odontológica da UERN – Caicó /RN, com o objetivo de
pacientes da rede pública de atenção em saúde bucal ser referenciados à UERN por tais municípios.
Em todos os pacientes atendidos que se enquadravam aos critérios da pesquisa foi
realizado o exame clínico, em seguida explicado à existência e os propósitos do estudo, aqueles que
desejaram participar autorizaram por escrito assinando o termo de consentimento livre e esclarecido
(TCLE), onde era mostrado bem evidente os propósitos, os riscos pertinenetes a participação e que
os todos tinham total autonomia para deixarem de participar no momento em que desejassem, sem
prejuízos na execução de seus tratamentos. Quando autorizado, era feito o preenchimento da ficha
clínica específica do projeto, onde observava-se que tipo de prótese dentária era utilizado, as
condições da mesma, a relação com a lesão e o tempo de uso.
Diante da existência de lesões, era atribuído o diagnóstico clínico, nos casos em que se
fizeram necessário o auxílio do diagnóstico histopatológico, as biópsias eram realizadas nas clínicas
da faculdade de odontologia da UERN e as lesões condicionadas em formol a 10% e encaminhadas
para o laboratório de histopatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para
o diagnóstico histopatológico. Quando necessário a substituição da prótese dentária utilizada pelo
paciente, a mesma era confeccionadas nas clínicas da UERN, com o auxílio de um laboratório que
presta serviço à instituição.
A pesquisa foi realizada entre os períodos de Agosto de 2009 até Abril de 2011; antes
de sua realização, o projeto foi enviado para apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade
de Medicina de Juazeiro/CE por envolver seres humanos na sua realização (resolução 196/96 SISNEP), sendo aprovado em Abril de 2009.
RESULTADOS:
Foram totalizados 77 pacientes com lesões orais correspondentes ao fluxo normal da
Clínica Odontológica da UERN, e também aqueles encaminhados pelos serviços de saúde das
cidades da região do Seridó, sendo 31,2% do sexo masculino e 68,8% do sexo feminino, 31
pacientes faziam uso de prótese dentária e 46 não utilizavam. A distribuição dos dados quanto ao
tipo de prótese dentária utilizada estão expostos no Gráfico 1.

Figura 1 – Distribuição quanto ao tipo de prótese dentária em uso. Sendo PT: Prótese total e PPRG: Prótese parcial
removível a grampo

Aos 31 pacientes que faziam uso de algum tipo de prótese, foi questionado o tempo de
uso da mesma, e obtive-se os seguintes resultados: 3,2% apresentavam menos de um ano de uso;
41,9% entre dois e cinco anos; 54,8% com mais de cinco anos de uso (Gráfico 2), sendo que dos 31
casos, 70,9% necessitavam a confecção de um novo aparelho protético.
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Figura 2 – Distribuição quanto ao tempo de uso da prótese dentária.

Quando foi verificado se a lesão existente se relacionava de alguma forma com a
prótese dentária em uso, observou-se uma relação direta em 70,9% dos casos, onde 81,8% das
próteses relacionadas tiveram indicação de troca, e em 54,5% o tempo de uso das mesmas era
superior a 5 anos. Quanto a distribuição das lesões mais prevalentes, tendo como relação seu
diagnótico clínico os achados estão dispostos na Tabela 1.
Tabela 1 – Distribuição das lesões mais prevalentes
DIAGNÓSTICO CLÍNICO
Candidose

QUANTIDADE
10

Hiperplasia Fibrosa
Leucoplasia

9
6

Tórus Palatino
Carcinoma Epidermoide
Cisto Inflamatório Periapical
Mucocele
Papilomatose

5
3
3
3
3

Foram realizadas 30 biópsias para confirmar diagnósticos clínicos, onde 30% delas
foram incisionais e 70% excisionais; encaminhadas ao Departamento de Patologia Oral da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte para emissão de laudo histopatológico, houve
concordância em 60% dos casos, 10% foram inconclusivos 30% não tiveram concordância com o
diagnóstico clínico.
Dentre os 22 casos de lesões relacionadas com a prótese dentária em uso tivemos a
candidose e hiperplasia fibrosa inflamatória como as mais prevalentes, 45,5% e 27,2% dos casos,
respectivamente.
No que se refere ao tipo de prótese que mais apresentaram relação com lesões orais,
tivemos o seguinte resultado:
1. Prótese total: apresentou 16 usuários, em 11 deles havia relação direta da prótese
com a lesão oral; destes casos, 81,8% das próteses tiveram indicação de troca e
72,7% possuiam mais de 5 anos de uso. A candidose, com 06 casos, foi a lesão
mais prevalente entre estes usuários.
2. Prótese parcial removivél a grampo: 15 pacientes utilizavam, em 10 destes casos
havia relação direta da prótese com lesões, 46,6% das próteses relacionadas tiveram
indicação de troca e 26,6% apresentavam mais de 05 anos de uso. A candidose com
05 casos, também foi a lesão mais relacionada.
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Em Agosto de 2009, data de início de execução desta pesquisa, haviam 66 pacientes
com prontuários cadastrados nas clínicas da Faculdade de Odontologia da UERN, após a conclusão
do estudo esse número aumentou para 434, sendo que 77 deles foram atendidos no projeto.
Dentre as lesões diagnosticadas obteve-se 02 casos confirmados de carcinoma
epidermóide; sendo um deles relacionado diretamente com prótese dentária parcial removível.
Nestes casos os pacientes receberam as orientações cabíveis e foram encaminhados para tratamento
em setores de maior complexidade.
DISCUSSÃO
Ao longo do funcionamento dos diversos serviços de rotina em Estomatologia e
Patologia Oral no Brasil, pode-se constatar a existência de lesões bucais que apresentam próteses
dentárias mal adaptadas e/ou mal confeccionadas mantendo relação direta com o local da lesão. No
presente estudo, dos pacientes que apresentavam lesões orais 31.2% eram do sexo masculino e
68.8% do sexo feminino. Em estudo realizado pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB e o
Serviço de Prótese de Cruz das Armas, João Pessoa/PB que avaliaram a prevalencia de lesões de
mucosa oral em pacientes usuários de prótese dentária, e apontaram que entre os 94 (Noventa e
quatro) pacientes que apresentaram lesões orais, 83% eram do sexo feminino. Várias teorias tentam
explicar esse predomínio sendo algumas delas o fato de que as mulheres usam mais próteses do que
os homens, por procurarem tratamento odontológico mais freqüentemente permitindo a detecção da
lesão, e que mudanças hormonais pós-menopausa podem tornar a mucosa de recobrimento mais
susceptível a uma reação hiperplásica (BOMFIM et al, 2008).
Quanto ao uso de prótese, 31 pacientes utilizavam algum tipo de prótese dentária e 46
não, observou-se um certo equilíbrio entre o tipo de prótese dentária utilizada, sendo que 51,6% dos
pacientes faziam uso de prótese total e 48,4% utilizavam o tipo parcial removível a grampo.
Quanto ao tempo de uso e condições da peça protética foi observado que estas estão
sendo utilizadas por tempo além do indicado e com condições inadequadas, onde 41,9%
apresentavam de dois a cinco anos de uso e 54,8% com mais de cinco anos; sendo que 70,9%
tinham indicações de confecção de uma nova prótese dentária. Esta situação teoricamente está
diretamente relacionada as condições financeiras dos pacientes, que na maioria das vezes não
podem arcar com os custos de uma nova prótese e ao fato destes pacientes terem a falsa percepção
que as próteses dentárias são elementos definitivos. É válido ressaltar que, quando indicada, a
confecção da nova peça protética era proporcionada pela pesquisa, sendo que, em todos os casos
desejados pelos pacientes ocorreu a troca com custos relacionados apenas as etapas laboratoriais.
Há uma relação entre o aumento da frequência de lesões com o aumento do período de
uso das próteses, sugerindo que as próteses totais ou parciais removíveis mal adaptadas e/ou antigas
normalmente causam trauma constante e inflamação aos tecidos orais (COELHO et al, 2004).
No que diz respeito a relação da prótese em uso com lesões orais obteve-se um alto
índice de relação entre lesões com próteses indicadas para troca e usadas por longos períodos de
tempo, onde 70.9% dos usuários apresentaram algum tipo de lesão relacionada a mesma, entre estes
casos, 81.8% tiveram indicação de confecção de um novo aparelho e 54.5% apresentavam mais de
05 anos de uso.
Grecca et al. (2002) relacionaram o uso de próteses com o aparecimento de lesões orais
em 30 pacientes usuários de prótese total e constataram a existência de candidose, hiperplasias
mucogengivais e úlceras traumáticas em 84% dos indivíduos que possuíam próteses com adaptação
insatisfatória.
Entre as lesões que mais tiveram relação com as próteses, a candidose foi a mais
relacionada, 45,5% dos casos, seguida da hiperplasia fibrosa inflamatória 27,2%. Em estudo de
Coelho et al (1997), foi encontrado que a cadidose atrófica crônica, candidose crônica hiperplásica,
hiperplasia fibrosa associada à prótese, úlceras traumáticas e queilite angular foram as lesões mais
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relacionadas com próteses dentárias. Bassi et al (1998) encontrou em sua pesquisa que as
estomatites e hiperplasias são as lesões mais relacionadas com uso de próteses dentárias mal
adaptadas ou mal confeccionadas.
Apesar de estar freqüentemente associada ao uso de próteses dentárias mal adaptadas, a
hiperplasia fibrosa inflamatória pode ainda ter como fatores etiológicos diastemas, arestas de dentes
cortantes, má higienização, manobras iatrogênicas profissionais, dentre inúmeras outras (BASSI et
al, 1998; KIGNEL, 1999; CASTRO et al, 2001).
Em associação ao trauma, a má higienização da prótese age como fator predisponente
ao aparecimento de lesões como a candidose, na qual o desenvolvimento do parasita depende das
condições gerais de saúde do hospedeiro. A microbiota normal da boca se mantém relativamente
constante, considerando vários fatores agressivos e modificadores a que está sujeita. Alterações
locais da microbiota autóctone são aspectos importantes para desencadear um desequilíbrio entre as
espécies bacterianas presentes e os fungos. Os microorganismos do gênero Cândida sp são em geral,
comensais, mas em determinados indivíduos e em situações específicas podem transformar-se na
forma parasitária, produzindo candidoses bucais.
Quanto a prótese mais relacionada a lesões orais obteve-se um certo equilíbrio entre os
dois tipo, onde 68,7% das próteses totais e 66,6% das próteses parciais removíveis a grampo
apresentaram relação direta alguma patologia oral. No entanto, a prótese total apresentou um maior
percentual de aparelhos com indicação de troca e tempo de uso superior a 05 anos.
Zanetti et al. (1996) relataram a presença de lesões na mucosa bucal em pacientes
portadores de próteses parciais removíveis e observaram que as lesões mais frequentes nesses
pacientes eram as estomatites, as hiperplasias papilares inflamatórias e as úlceras traumáticas.
Costa et al. (1997) afirmaram que as próteses podem contribuir para o início de
determinadas patologias bucais, dependendo de procedimentos do dentista, do laboratório e do
paciente.
Coelho e Zucoloto (1998) relataram que a hiperplasia fibrosa inflamatória ocorre em
decorrência de estímulos irritativos traumáticos sobre a mucosa, ao redor de próteses totais ou
parciais maladaptadas. Afirmam também que a incidência de displasia na hiper plasia fibrosa
inflamatória pode ser condição predisponente a malignização na ação de carcinógenos que estão
sempre presentes na cavidade oral.
CONCLUSÕES
A grande maioria das próteses dentárias que apresentam relação direta com lesões orais
possui mais de 05 anos de uso e têm indicação de confecção de uma nova peça; daí observa-se a
importância de conscientizarmos os pacientes de que próteses dentárias não são elementos
definitivos e que são necessárias consultas estomatológicas de rotina. As lesões mais relacionadas
ao uso da prótese dentária foram: Candidose, com 45,5% dos casos e hiperplasia fibrosa
inflamatória, com 27,2%.
Observou-se um equilíbrio entre os dois tipos de prótese no que diz respeito à relação
com lesões orais, no entanto, a prótese total apresentou maior percentual de peças indicadas para
troca e com mais de 05 anos de uso; mostrando que o tipo parcial removível a grampo mesmo sem
indicações de troca apresentaram uma alta relação com lesões.
A demanda de pacientes nas clínicas da faculadade de odontologia da UERN aumentou
consideravelmente, passando de 66 para 434; sendo 17,6 % destes participaram da pesquisa, e os
serviços prestados pela instituição ganharam notoriedade, passando a receber pacientes
encaminhamentos de vários municipios da região do Seridó para os diversos tipos de
procedimentos.
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ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO: PERCEPÇÃO DE NUTRIZES ACERCA DA
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE CAICÓ
Andiara Araújo Cunegundes de Brito1; Rosangela Diniz Cavalcante2.
RESUMO: Objetivou-se analisar a assistência do enfermeiro da Estratégia Saúde da Família no âmbito do apoio ao
aleitamento materno exclusivo, baseado na percepção de nutrizes. Trata-se de um estudo de caráter descritivo e
exploratório, com abordagem qualitativa. Os sujeitos da pesquisa foram 16 nutrizes que amamentaram exclusivamente
até o quarto mês e que realizaram o pré-natal com enfermeiros nas Unidades Básicas de Saúde da Família, as quais
apresentaram baixos índices de aleitamento materno exclusivo durante 2010. Para a coleta dos dados, utilizou-se um
questionário semiestruturado aplicado através de visitas domiciliares. As entrevistas foram gravadas, transcritas no
programa Qualiquantisoft e analisadas a partir dos Discursos do Sujeito Coletivo, metodologia que permite representar
o pensamento de uma coletividade por meio de expressões-chave e ideias centrais semelhantes, fundamentais ao
conteúdo descritivo e à categorização para análise teórica. Desta forma, foram construídas três categorias: Orientações
durante o pré-natal; Dificuldade e estratégias de superação; Estímulo e apoio à amamentação exclusiva. Evidenciou-se
que o enfermeiro precisa ter consciência e empenho nas ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno
exclusivo, oferecendo orientações adequadas e espaços de diálogos com a mulher. Todavia, reconhece-se o
protagonismo da nutriz mediante a sua autonomia, autocuidado e corresponsabilidade na vivência da lactação exclusiva.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Enfermagem; Programa Saúde da Família.

INTRODUÇÃO
Conhecidamente, o aleitamento materno é uma prática geradora de inúmeros benefícios
ao binômio mãe-filho, pois promove vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e, quando é
oferecida com exclusividade até o sexto mês, constitui-se como a mais sensível, econômica e eficaz
intervenção para redução da morbimortalidade infantil e materna (BRASIL; 2009a).
Entretanto, o que para muitos parece ser uma iniciativa natural da mãe, para esta o
aleitamento materno exclusivo é um processo que envolve representações sociais diversas, cujas
influências podem afetar o estado psicoemocional da nutriz em relação ao seu corpo, sua
sexualidade e o próprio desejo da maternidade.
Desta forma, as mulheres necessitam de orientações adequadas acerca da amamentação
diante das dificuldades associadas a fatores psicológicos, socioculturais e familiares, bem como em
relação às fragilidades relativas aos cuidados corretos com as mamas e ao tempo indicado para a
introdução de outros alimentos. Para isso, torna-se primordial uma assistência integral, com
utilização de guias práticos ou modelos assistenciais voltados às singularidades das mulheres e
contando com o compromisso técnico-científico dos profissionais de saúde envolvidos na
promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno exclusivo (ARAÚJO et al, 2008).
Mesmo não correspondendo às metas preconizadas pelo Ministério da Saúde e
Organização Mundial de Saúde, as estatísticas nacionais demonstram a importância das políticas
públicas de apoio à amamentação, especialmente, por parte da Estratégia Saúde da Família (ESF)
que se propõe acompanhar as gestantes durante o pré-natal e os bebês na puericultura até dois anos
de idade. Esse tipo de assistência incentiva as mulheres a aleitarem seus filhos, uma vez que a
adesão ao aleitamento materno exclusivo até o quarto mês aumentou de 35,5% em 1999 para 51,2%
em 2008, deste, 41% era a quantidade de lactentes amamentados exclusivamente até o sexto mês
(BRASIL, 2009b).
__________________________
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Nesse contexto de amadurecimento das políticas públicas de incentivo à amamentação
exclusiva, enfatiza-se o valor de novos olhares e ideias sobre os serviços básicos de saúde do
município de Caicó/RN, onde o índice de nutrizes que oferecem apenas o leite materno até o quarto
mês é de 54,2%, de acordo com dados colhidos na Secretaria de Saúde. Com base nisso, surgiu a
curiosidade de investigar as reais dificuldades e potencialidades encontradas pelas nutrizes durante
o aleitamento materno, bem como a influência que o profissional enfermeiro tem nesse processo
durante o acompanhamento pré-natal. Portanto, objetivou-se analisar a assistência do/a enfermeiro/a
da ESF no âmbito do apoio ao aleitamento materno exclusivo, baseado na percepção de nutrizes.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo assumiu caráter descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa. O seu
desenvolvimento aconteceu em áreas de abrangência da ESF no município de Caicó/RN. As
respectivas áreas foram selecionadas a partir da identificação dos índices de aleitamento materno
exclusivo durante o período de janeiro a dezembro de 2010, através do Sistema de Informação da
Atenção Básica (SIAB) da Secretaria Municipal de Saúde. Mediante a aquisição desses dados do
SIAB, organizaram-se gráficos no Microsoft Excel para definir as Unidades Básicas de Saúde da
Família (UBSF) que seriam focos da pesquisa, por apresentarem os menores índices de aleitamento
materno no período analisado.
A população do estudo foi composta por nutrizes adscritas em quatro áreas que
apresentaram um percentual igual ou inferior a 50%, referente à amamentação exclusiva até o
quarto mês. Assim, os sujeitos foram 16 nutrizes que se incluíram nos seguintes critérios: ser nutriz
com faixa etária acima de 20 anos de idade; residir nas áreas adscritas pela UBSF; estar
amamentando entre o primeiro e quarto mês pós-parto; ter realizado o pré-natal com os enfermeiros
da ESF do município; concordar em participar da pesquisa através da assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Durante a obtenção dos dados, utilizou-se como instrumento de coleta entrevista
semiestruturada aplicada às participantes por meio de visitas domiciliares. As entrevistas foram
gravadas em aparelho eletrônico MP4 e, posteriormente, transcritas no programa Qualiquantisoft e
analisadas a partir dos Discursos do Sujeito Coletivo (DSC) construídos.
O método do DSC permite representar o pensamento de uma coletividade sobre a
problemática da pesquisa, reunindo diferentes depoimentos individuais com conteúdos discursivos
semelhantes. Para isso, é indispensável criar análogos icônicos do sujeito coletivo através da
definição de expressões-chave e ideias centrais semelhantes, fundamentais ao conteúdo descritivo e
à categorização dos discursos para análise teórica (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005).
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UERN), com o
Protocolo 067/2010, e atende aos preceitos éticos da Resolução 196/1996 do Conselho Nacional de
Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras da pesquisa com seres humanos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por se propor a analisar a assistência do enfermeiro no âmbito do apoio ao aleitamento
materno exclusivo na ESF, esta pesquisa sugere um debate dos DSC de nutrizes através de três
categorias, construídas a partir das ideias centrais semelhantes extraídas dos depoimentos.
Inicialmente, discute-se a percepção das participantes acerca das orientações recebidas durante o
pré-natal; em seguida, alterca-se sobre as dificuldades durante o processo de amamentação e as
estratégias de superação; e por fim, enfoca-se o estímulo e apoio ao aleitamento materno exclusivo,
principalmente em relação aos profissionais de saúde da ESF. Para melhor compreensão os
discursos serão identificados através de números seguidos das letras A, B e C, respectivamente,
referentes às categorias anteriormente citadas.
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ORIENTAÇÕES DURANTE O PRÉ-NATAL
Para explorar o potencial da atenção primária no apoio ao aleitamento materno
exclusivo, uma das propostas da ESF é acompanhar as gestantes no pré-natal, cujo principal
objetivo é acolher a mulher de forma qualificada e humanizada durante o período da gravidez e
assegurar o nascimento de uma criança saudável (BRASIL, 2009a). Indubitavelmente, o
acompanhamento da gestante é uma oportunidade primordial para promover a amamentação, pois é
nas consultas de pré-natal que os profissionais de saúde, em especial o enfermeiro, estabelecem
vínculos com as usuárias através do aconselhamento, respeitando as individualidades e seus
aspectos socioculturais, psicológicos e familiares (ARAÚJO et al, 2008).
Nesse sentido, torna-se essencial que o enfermeiro saiba escutar, compreender e
dialogar com a mulher, valorizando suas experiências, crenças e preocupações a respeito do
processo de amamentação, além de oferecer orientações adequadas sobre a importância do
aleitamento materno exclusivo, os benefícios que essa prática suscita para o binômio mãe-filho, os
cuidados corretos com as mamas e as possíveis dificuldades que surgem (BRASIL, 2009a).
A partir do DSC-1A, compreende-se que os profissionais de enfermagem da ESF de
Caicó/RN oferecem orientações acerca da amamentação durante o acompanhamento pré-natal, visto
que as depoentes aludiram sobre as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do
Ministério da Saúde, referentes ao aleitamento materno exclusivo até o sexto mês e o
complementado até os dois anos ou mais, como podemos perceber nesse discurso (BRASIL, 2009).
Num tá faltando nada dos enfermeiros, porque em todo pré-natal eles sempre orientam
muito bem, pra amamentar assim que nascer até os seis meses, sem dá outro alimento, e
ficar amamentando até dois anos se eu quiser. Lá no Posto falava que não oferecesse
chupeta nem mamadeira e, se eu fosse trabalhar, desmamar no copo e guardar. O leite
materno tem todos os nutrientes que o bebê precisa e é importante para a defesa da criança,
prevenindo contra vários tipos de doenças, principalmente infecções e alergias. É mais
saudável pra criança, ajuda no desenvolvimento, na dentição, num pega gripe (DSC-1A).

É possível identificar que as nutrizes reconheceram os benefícios do aleitamento
materno exclusivo para o bebê, referentes à nutrição saudável, ao desenvolvimento físico, ao
fortalecimento da dentição e à proteção contra doenças infecciosas e alérgicas. Também, essa
prática é importante para a mãe que aleita seu filho, pois diminui o risco de câncer de mama, ovário
e endométrio, ameniza o sangramento no puerpério imediato, auxilia na involução uterina e na
recuperação do índice de massa corporal da mulher, além de funcionar como método contraceptivo
por seis meses, quando é oferecido apenas o leite materno (MARIANI NETO, 2006). Dentre estes
benefícios, as nutrizes relataram alguns no seguinte discurso:
Tanto a mídia, quanto o próprio acompanhamento no PSF orientam muito sobre a
amamentação. Numa cartilha que a gente recebe tem falando sobre os benefícios do leite
materno tanto pra mãe que amamenta, como para o bebê que é amamentado. Também por
meios de comunicações, televisão, jornal e vídeos que mostram como colocar o bebê pra
mamar e sobre a importância da amamentação, que é principalmente a troca de amor e o
contato íntimo da mãe com o filho. Uma vez, eu vi num cartaz que dizia que a incidência
do câncer de mama pra mãe que amamenta é menor. Eu adoro amamentar, porque é bom
pra minha saúde também, ajuda a emagrecer, além de num precisar tá fazendo mingau e se
eu sair com ele, onde eu tiver eu dou leite (DSC-2A).

Com base no DSC-2A, a amamentação exclusiva promove benefícios para a nutriz em
relação à promoção e proteção à sua saúde e contribui para o emagrecimento. Além disso, outros
fatores importantes foram lembrados, tais como a satisfação em aleitar, a troca de amor com o filho
e o custo/benefício do leite materno, já que este proporciona praticidade e economia para a nutriz e,
consequentemente, para sua família.
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Percebe-se no depoimento o estima atribuído aos diversos meios de comunicação que
igualmente são responsáveis por informarem sobre a prática da amamentação, tais como televisão,
jornais, cartazes, manuais e cartilhas, todos elaborados e apoiados, geralmente, pelo Ministério da
Saúde. De modo particular, são distribuídos durante o acompanhamento pré-natal o livro
“Conversando com a Gestante” onde são explicadas, com uma linguagem bastante acessível e
ilustrativa, as dúvidas mais frequentes sobre todo o processo de gestação e puerpério, especialmente
em relação ao aleitamento materno, com dicas sobre cuidados com as mamas, maneiras de
amamentar, quais os benefícios e a importância do aleitamento materno exclusivo (BRASIL, 2008).
Indiscutivelmente, estes recursos ilustrativos devem ser oferecidos como um método
não substitutivo da assistência contínua e integral à gestante, ressaltando, assim, que são
importantes quando funcionam de maneira complementar as orientações oferecidas pelos
profissionais de enfermagem.
Tanto a Agente de Saúde, quanto a enfermeira ensinaram como amamentar, disseram sobre
os cuidados com as mamas pra tomar banho de sol, compressa com água morna,
massagens, lavar, enxugar e sempre ter higiene. Orientaram também a tomar bastante
líquido e ter cuidado pra num pedrar, que se apresentar alguma rachadura, passar uma
espojinha ou algodão com um pouquinho do leite do peito pra sarar (DSC-3A).

Pelo discurso exposto, muitas das orientações esclarecidas nos meios de comunicação,
sobretudo no livro da gestante supracitado, também são comunicadas pela equipe de saúde da ESF,
especialmente pelo profissional enfermeiro, destacando até mesmo as dificuldades que podem
surgir durante o processo de amamentação. Além disso, existem outras estratégias para promover e
apoiar o aleitamento materno, a exemplo de cursos para gestantes nas UBSF como discorrem:
O pré-natal pelo SUS tem muitos cursos bons. Cada terça era uma aula diferente que tinha
para as gestantes no posto. As meninas que estavam fazendo faculdade iam pra lá dá aula.
Adorei, acho que deve continuar esse curso do Projeto de Extensão (DSC-4A).

Ressalta-se a importância de iniciativas de educação em saúde que devem ser realizadas
na perspectiva de oferecer informações acerca da amamentação. Dentre diversas ações que podem
ser realizadas, o DSC-4A menciona um Projeto de Extensão Universitária do curso de enfermagem
local que objetivou proporcionar práticas educativas durante o acompanhamento pré-natal,
oferecendo assistência de qualidade com informações sobre o processo de gestação e puerpério,
bem como estimulando a autonomia das mulheres (CASSIANO; HOLANDA; COSTA, 2011).
Em contraposição à discussão exposta, o depoimento abaixo retrata outra realidade em
que as participantes da pesquisa não receberam uma assistência adequada no pré-natal, tendo em
vista que as nutrizes evidenciaram a ausência de orientações quanto à amamentação e outras
informações inerentes à gestação e ao puerpério, durante as consultas de enfermagem.
A assistência do enfermeiro podia melhorar, eles não me ensinaram nada sobre
amamentação. O que eu sei é porque eu leio, passa na televisão, vi em cartazes, num
livrinho que a gente recebe e às vezes em palestras. No pré-natal só media peso, pressão,
barriga. A enfermeira só olhava a mama, apertava pra vê se tava com o bico feito e disse
pra amamentar até os seis meses. Eu acho que deve orientar mais sobre amamentação
durante o pré-natal, pois é muita informação e tem mãe que num sabe nem ler (DSC-5A).

Nesse contexto, torna-se fundamental que a assistência à mulher não se reduza apenas
aos aspectos biológicos, mas que inclua a valorização dos fatores subjetivos da mesma, com amparo
às dúvidas, dificuldades, oportunidades apropriadas de autonomia e corresponsabilidade diante do
papel de mãe e provedora do aleitamento do filho (ARAÚJO et al, 2008). Com ênfase, é
imprescindível buscar qualidade equânime no acompanhamento pré-natal, intentando-se que todas
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as gestantes recebam informações essenciais e que estas sejam claras, concisas e presentes em todas
as consultas, independentemente, das condições de vida das mulheres.
DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO
O ato de aleitar o filho é uma postura da mãe que envolve influências sociais,
psicológicas e físicas, cujo reflexo pode ocasionar a interrupção precoce ou até mesmo a
impossibilidade da amamentação. Em síntese, o aleitamento materno não é recomendado quando as
mulheres são portadoras do vírus HIV, quando elas utilizam medicamentos contraindicados, como
os antineoplásicos, ou também em casos que a criança possui galactosemia, doença rara que impede
a ingesta de lactose. Por outro lado, muitas mulheres livres destas restrições podem se deparar com
inúmeros problemas, os quais se não forem precocemente identificados e tratados, podem ser
responsáveis por causar desestímulo e interrupção do aleitamento materno (BRASIL, 2009a).
Dentre as dificuldades que as nutrizes possivelmente enfrentam, as mais frequentes são:
mamilos planos ou invertidos, bebê com sucção fraca, pega incorreta do mamilo, demora da
apojadura, ingurgitamento, fissuras mamárias e mastite (BRASIL, 2009a). As nutrizes participantes
foram acometidas por algumas dessas dificuldades, acrescidas de muitas dores e sangramentos,
superando-as através de massagens, ordenha, limpeza da mama com o próprio leite materno e
esvaziamento completo do leite a cada mamada. Apesar dos problemas vivenciados, demonstra-se a
perseverança em amamentar aliada aos benefícios abonados ao binômio mãe-filho.
Chegou muito leite de uma só vez, que meu peito ficou pedrado. Eu tive que desmamar,
estimulando com massagens e relaxando pra sair. Além de muita dor, sangra e fere. Então,
a enfermeira disse que eu limpasse com o próprio leite do peito que a ferida sarava. É muito
difícil, mas em nenhum momento eu pensei em parar de amamentar, justamente porque eu
sabia qual era a importância da amamentação. Quando está muito duro vou alisando e dou
de mamar até secar, eu acho melhor do que tirar o leite e colocar na geladeira pra depois dá
a ela. Eu tenho leite demais, que tenho pena de estruir. Eu tava dando. Mas, a Agente de
Saúde disse que não era muito bom, que eu derramasse na pia (DSC-1B).

Ressalva-se a questão da doação de leite materno como uma estratégia para evitar
ingurgitamento que, entretanto, foi uma prática não incentivada por alguns profissionais de saúde da
ESF na realidade estudada. Infelizmente, além de não ter grupos de nutrizes para apoiar a
amamentação, por exemplo, através da doação de leite ordenhado para mães que não podem aleitar,
inexiste um Banco de Leite Humano no município, o qual foi interditado pela ANVISA há cerca de
dois anos. Embora se tenha conhecimento da importância do Banco de Leite para estimular e
auxiliar a captação do leite materno excedente, sua ausência não pode implicar na falta de
orientação correta para ordenha e armazenamento do leite por nutrizes.
Com base no discurso a seguir, analisa-se que as dificuldades peculiares à amamentação
devem ser acompanhadas por profissionais de saúde, sobretudo o enfermeiro, que tem um papel
importante na prevenção, proteção e recuperação mediada por uma assistência eficaz, integral e
contextualizada, que respeite o saber e a história de vida da mulher, ajudando-a na superação dos
medos, problemas e inseguranças (BRASIL, 2009a).
Tanto a mídia quanto o PSF passam outra ideia da amamentação, de que se você tomar
banho de sol nos seios não vai doer, que se ferir o próprio leite materno vai cicatrizar. Só
que isso é muito pouco diante de tanta dor e dificuldade. A gente cria toda uma expectativa
em torno da amamentação. Mas, a gente nunca imagina que a realidade seja totalmente
diferente. Eu acho que primeiro a gente deveria ficar melhor informada sobre as reais
dificuldades e sobre os tipos de alternativas que existem. Você completamente leiga passa
por todo um processo de dor que se chegasse a causar uma mastite ou coisa parecida,
tivesse que gastar muito mais. Sabiam que eu estava sentindo dor nos seios. Mas, nunca foi
oferecido massagens, pomadas, nada (DSC-2B).
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Muitas mulheres idealizam o aleitamento materno e podem se frustrar ao se depararem
com uma realidade imperfeita, distante do ideal. Então, para minimizar e/ou evitar os problemas e
esclarecer as dúvidas, inseguranças e anseios, muitas nutrizes utilizam os serviços de atenção básica
com o intuito de encontrarem ações de promoção, proteção e recuperação (BONILHA et al, 2010).
No entanto, percebe-se que a assistência de enfermagem no município ainda precisa melhorar e
avançar no âmbito do apoio efetivo ao aleitamento materno exclusivo, auxiliando as mães a
superarem todas as dificuldades, desde os problemas biológicos com as mamas até os de proporção
psicoemocional, como o cansaço e o estresse.
De início, a amamentação pra mim foi sinônimo de dor, cansaço e muito estresse. Eu
precisei voltar a trabalhar e o bebê num mamava só meia hora e não tinha como eu ficar lá
tirando o leite. É um estresse, é super cansativo. Porque diariamente ou você tá
amamentando o bebê ou você tá tirando o leite. Então, acabei tendo que optar entre um
trabalho e outro pra ficar com ele. Mães que não amamentam por trabalho não vale a pena,
porque futuramente você deixa de trabalhar pra tá cuidando dele com alguma doença.
Então, é melhor você deixar de trabalhar agora, pra cuidar da saúde dele desde o início, do
que deixar de trabalhar depois (DSC-3B).

De acordo com o DSC-3B, outro grande obstáculo que as mulheres encaram é a questão
de conciliar o trabalho e o cotidiano com a amamentação exclusiva. Seja como dona de casa, seja
como empregada de empresas ou algum trabalho informal, a nutriz necessita redobrar os esforços
para cumprir todos os compromissos e ainda aleitar o filho. Por essa razão, são submetidas a optar
entre duas alternativas: abandonar o trabalho e compromissos do cotidiano ou interromper a
amamentação. Portanto, como apontam outros autores (MACHADO; BOSI, 2008), as mulheres que
realmente decidem aleitar e cuidar de seus filhos, independentemente de remuneração própria,
escolhem parar as atividades profissionais, ainda que temporariamente.
ESTÍMULO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO
A gestação, o parto e a amamentação são fases naturais do ciclo reprodutivo, contudo
são processos biológicos mediados pela cultura e contexto de vida de cada mulher, em que as
experiências, costumes, crenças, mitos e tabus podem afetar negativamente e desfavorecer a
efetividade natural dessas etapas da maternidade (BONILHA et al, 2010). Desta forma, para que o
aleitamento materno exclusivo tenha sucesso, é essencial que os serviços e profissionais de saúde
proporcionem apoio e acolhimento no pré-natal, parto e na puericultura, promovendo vínculo,
respeito e diálogo, além de oferecer as orientações necessárias, estimular a participação/colaboração
dos familiares na amamentação e formar grupos de apoio às gestantes (BRASIL, 2009a).
A enfermeira do PSF sempre incentivava pra continuar amamentando. Explicaram que
quando eu botasse o bebê pra mamar, não desistisse, sempre insistisse, porque o leite
materno era muito saudável e importante até os seis meses. Inclusive quando eu precisei
voltar a trabalhar, porque já havia cumprido os quatro meses de Licença Maternidade,
recebi orientação de ficar retirando o leite em casa pra deixar pra ele (DSC-1C).

De acordo com o DSC-1C, destaca-se o apoio do profissional enfermeiro mediante o
término da Licença Maternidade da nutriz, orientando-a sobre uma nova rotina que pode ser criada
por meio da ordenha e oferta do leite ordenhado ao bebê, o qual a partir desse período começa a se
afastar gradativamente da mãe e do aleitamento materno exclusivo.
Aliada às analises dos depoimentos das nutrizes, a vivência em campo da pesquisa
proporcionou observações acerca da inexistência de Banco de Leite Humano no município, outrora
mencionada, como um forte empecilho para a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno
exclusivo pelos enfermeiros, uma vez que estes são impulsionados a oferecerem alimentação
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complementar – leite artificial – às mães que apresentam intensas dificuldades na descida do leite,
como mostra no discurso:
Eu fui operada e não tinha leite. As enfermeiras estimulavam o peito com massagens pra eu
amamentar, mas o bebê não conseguiu pegar o peito. Então, ofereceram o complemento. As
enfermeiras informaram que o leite ia chegar aos poucos e que nos primeiros dias seria o
colostro e ele iria mamar de vez em quando (DSC-2C).

Durante o período puerperal, os profissionais de saúde, juntamente com os familiares e
a comunidade, devem estar sempre preparados para acompanhar o processo da amamentação e o
crescimento e desenvolvimento da criança, tanto em atendimentos individuais no serviço ou em
visitas domiciliares, quanto em atendimentos de grupos (BRASIL, 2009a). Embora esse
acompanhamento seja prioridade na assistência à mulher e ao recém-nascido no pós-parto imediato,
em algumas situações as nutrizes ainda se deparam com a ausência dessa atenção.
Os enfermeiros num estimulam não, porque quase eu num vejo. Tinha muita mãe com
dificuldade. Eu acho que o enfermeiro tem que conversar, porque tem muito caso de mãe
que não quer amamentar porque não gosta mesmo, não tem paciência. É pra estimular e dá
mais força. Deve ter mais assistência, mais cursos, visitas domiciliares periódicas para
acompanhar. O enfermeiro deve orientar mais, ensinar, explicar melhor, principalmente
àquelas mães carentes que não tem muito acesso ou que não sabe nem ler (DSC-3C).

Este discurso das nutrizes assemelha-se aos resultados de outra pesquisa, que expõe a
necessidade das mulheres em não apenas se submetem ao falatório sobre o aleitamento materno,
representado pelo excesso de informação, visto que elas também querem receber ajuda contínua,
efetiva e de qualidade no manejo da amamentação, bem como precisam ser assistidas com respeito,
paciência, diálogo e sendo consideradas em sua autenticidade e singularidade (OLIVEIRA, 2010).
Por outro lado, o último DSC dessa categoria expõe que as mães são protagonistas no
processo de amamentação, partindo dela a maior responsabilidade relativa à nutrição do filho, pois
os enfermeiros da ESF contribuem e orientam sobre o aleitamento materno exclusivo, mas sozinhos
dificilmente convenceriam as mulheres a amamentarem seus filhos exclusivamente.
Tem ajuda dos enfermeiros que conversam, orientam, dizem o que é bom, pra que serve,
pra tudo. São várias campanhas que o pessoal tá fazendo sobre o quanto é importante o
aleitamento materno. Mas, eu acho que depende da mãe. Porque cada pessoa é uma pessoa.
Eu acho que as enfermeiras fazem o trabalho delas, não tá faltando nada. Vai da
conscientização das mães. É força de vontade da mãe, num pode desistir não! A mãe não
deve desistir. Queria deixar um recadinho para as mães que amamentar é ótimo (DSC-4C).

Em suma, é essencial que o profissional de enfermagem entenda o seu papel como
esclarecedor, orientador e motivador, porém, que ele funcione na mesma proporção como um ator
coadjuvante, já que a decisão de amamentar será, em última instância, sempre da mãe e das suas
representações sociais e psicológicas (MACHADO; BOSI, 2008).
Baseado no DSC-4C, em que as nutrizes instigam outras mães através de declarações
satisfatórias à amamentação, finaliza-se a discussão mostrando a relevância de novas estratégias de
apoio e estímulo prestado entre as próprias mulheres, corroborando para a formação de grupos de
gestante e mães. São grupos de apoio ainda ausentes no município, mas que devem ser construídos
no propósito de auxiliar as mães mediante a troca de conhecimentos, experiências e apoios mútuos.
CONCLUSÃO
Diante dos discursos das nutrizes participantes, a pesquisa possibilitou refletir sobre a
assistência do enfermeiro da ESF do município durante o pré-natal e nos quatro primeiros meses
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pós-parto. Destarte, observou-se a assistência prestada às nutrizes acerca dos cuidados biológicos e
do valor da subjetividade feminina perante anseios e dúvidas referentes à amamentação exclusiva.
Evidenciou-se que o enfermeiro precisa ter consciência e empenho nas ações de
promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno exclusivo. Todavia, reconhece-se o
protagonismo da nutriz mediante a importância de sua autonomia, autocuidado e
corresponsabilidade durante a vivência da lactação.
Para isso, são necessárias ações mais eficazes e dinâmicas que fujam do cotidiano e/ou
trabalho mecanizado dos enfermeiros, desenvolvendo contínuas atividades educativas em saúde,
através de cursos para gestantes, palestras, grupos de apoio mútuo entres as próprias mulheres, bem
como a busca por investimentos governamentais que retomem as atividades realizadas pelo Banco
de Leite Humano do município.
Por fim, os resultados da pesquisa sugerem outro estudo que investigue os principais
motivos das mães que não amamentam exclusivamente seus filhos menores de quatro meses,
podendo-se compreender melhor as suas particularidades, os problemas que enfrentam e quais as
estratégias que poderiam superar a não adesão ao aleitamento materno exclusivo.
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ALIMENTAÇÃO DE Parauchenipterus galeatus LINNAEUS, 1766 (PISCES:
AUCHENIPTERIDAE) PRESENTES NO RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ, APODI –
RN

Ana Luiza Gomes Bezerra²; Danielle Peretti¹; Raabe Mikal Pereira Honorato²; José Luis Costa
Novaes³;Rodrigo Silva da Costa³.

RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi investigar o hábito alimentar de Parauchenipterus galeatus, presente no
reservatório de Santa Cruz em Apodi-RN e verificar as variações sazonais e espaciais na dieta, bem como a intensidade
da alimentação considerando-se o grau de repleção médio e o índice de vacuidade. As coletas foram realizadas
trimestralmente no ano de 2010. Após coletados, os peixes foram acondicionados em caixas térmicas e levados para o
Laboratório de Ecologia de Peixes e Pesca Continental da UFERSA. Foram obtidos os dados biométricos de peso (g),
comprimento (cm), sexo e o grau de repleção estomacal. Os estômagos foram retirados, pesados, fixados em formol a
4% e levados para o Laboratório de Ictiologia da UERN, para a análise do conteúdo estomacal. A análise da
alimentação revelou uma dieta composta por seis itens alimentares sendo predominante o item Crustáceo, em especial o
camarão, permitindo caracterizá-la como uma espécie carcinófaga. Em relação às variações sazonais na dieta, observouse que o item crustáceo prevaleceu na maioria das coletas, com exceção do mês de fevereiro onde o item insetos foi o
mais relevante. Quanto à análise das variações espaciais, verificou-se que na zona lacustre ocorreu elevado consumo do
item crustáceo, seguido de inseto. Para a zona fluvial, os itens de maior importância foram resto de peixe e inseto.
Conclui-se que houve variação na dieta em relação ao período e ao local de captura e que a disponibilidade dos itens
consumidos estava ligada às características tanto do corpo do reservatório quanto da área marginal.
PALAVRAS – CHAVE: Dieta; Parauchenipterus galeatus; Sazonalidade, Zonas fluvial e lacustre.

INTRODUÇÃO
O conhecimento da dieta de peixes é importante para a obtenção de informações sobre
as relações de uma espécie com o ambiente em que vive. Estudos sobre alimentação de peixes,
incluindo dieta e atividade alimentar, fornecem importantes subsídios para o entendimento do
funcionamento do ecossistema, considerando os aspectos biológicos, ecológicos e evolutivos.
Segundo Gerking (1994) apud Santos (2009), os peixes, de maneira geral, têm a habilidade de se
adequar a uma grande variedade de fontes de alimento, ou seja, os peixes são flexíveis o suficiente
para mudar de um alimento para outro em situações de escassez. Por esse motivo podem ocorrer
mudanças na dieta, dependendo do estágio de desenvolvimento (variação ontogenética), das
estações do ano (variação sazonal) e dos locais (variação espacial).
Pôde-se verificar através de levantamento prévio, a escassez de informações referente a
biologia da ictiofauna da região nordeste, em especial no estado do Rio Grande do Norte. Outro
fator que agrava essa falta de conhecimento da biologia das espécies é o fato do crescente aumento
no número de represamentos, que, independente de sua finalidade, modificam os ecossistemas
naturais. A transformação do ambiente lótico em lêntico é uma das consequências ecológicas mais
importantes, pois altera as condições físicas, químicas e biológicas do ambiente, refletindo de forma
impactante sobre toda a biota local (JÚLIO JR. ; BONECKER e AGOSTINHO, 1997).
Nesse sentido, a alteração da composição ictiofaunística é a que reflete maior
importância econômica e ambiental, já que uma das implicações inevitáveis dos represamentos
¹ Doutora em ecologia, docente do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus
Central, UERN. E-mail: danielleperetti@uern.br
² Discentes do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. E-mail:
aninha_luizabezerra@hotmail.com; raabehonorato@hotmail.com
³ Doutor em biologia/ Doutor em ecologia. Docentes do Departamento de Ciências Animais da Universidade Federal Rural do
Semiárido, UFERSA. E-mail: novaes@ufersa.edu.br / rdgcosta@ufersa.edu.br
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sobre a fauna aquática é a alteração na composição e abundância relativa das espécies de peixes
(AGOSTINHO et al., 1999)
A presente proposta enfatiza a necessidade do conhecimento da biologia alimentar de
peixes, destacando-se neste trabalho Parauchenipterus galeatus Linnaeus, 1766, conhecido
regionalmente como cangati, mas denominado de forma diversa em outras regiões como anduiá,
anuiá, anujá, cabeça-de-ferro, cachorro, cachorrinho, carataí, chorão, cumbá, cumbaca, mandicumbá, ronca-ronca (NOMURA, 1984). É uma espécie amplamente distribuída na América do Sul.
Ocorre geralmente nas áreas de matas alagadas e sob vegetação aquática flutuante e possui hábitos
tipicamente noturnos (BORGES, GURGEL e CANAN, 1999). Porém no Nordeste do Brasil, o
nível de informação sobre esta espécie é bastante rudimentar.
Dessa forma, esta investigação foi realizada em conjunto com a Universidade Federal
Rural do Semiárido – UFERSA como parte de um projeto maior intitulado “Estudo da ictiofauna e
estrutura da comunidade no reservatório de Santa Cruz (bacia hidrográfica Apodi/Mossoró) no
semiárido do Rio Grande do Norte” onde foi feita a análise da dieta e realizadas inferências sobre o
comportamento alimentar da espécie considerando as características ambientais e as variações
sazonais. Esse estudo pode ser importante, tendo em vista o crescimento econômico na área da
piscicultura, podendo servir como base para o desenvolvimento de outras pesquisas no que diz
respeito ao âmbito nutricional. Além disso, subsidiará técnicas de manejo e conservação para
ambientes represados.
O objetivo desse trabalho é investigar o hábito alimentar de Parauchenipterus galeatus,
verificar as variações na dieta em decorrência da sazonalidade e dos ambientes de amostragem,
além de compreender a intensidade de consumo de alimento através do grau de repleção médio e o
índice de vacuidade.
MATERIAL E MÉTODOS
As coletas foram realizadas no reservatório de Santa Cruz em Apodi-RN,
trimestralmente no ano de 2010 (fevereiro, maio, agosto e novembro), em seis pontos na zona
lacustre e dois na zona fluvial. Os peixes foram capturados com redes de espera de diferentes
malhas sendo instaladas às 16h30min e retiradas às 05h00min. Após coletados, os peixes foram
acondicionados em caixas térmicas e levados para o Laboratório de Ecologia de Peixes e Pesca
Continental da UFERSA.
Posteriormente foram obtidos os dados biométricos de peso (g) e comprimento (cm) –
total e padrão. Os peixes foram abertos, em seguida foi determinado o sexo e o grau de repleção
estomacal. Os estômagos foram retirados, pesados e fixados em formol a 4%.
Os graus de repleção estomacal foram atribuídos visualmente, com variação de 0 a 3,
sendo 0 = vazio (estômago sem conteúdo), 1 = parcialmente vazio (até 25% do volume do estômago
ocupado), 2 = parcialmente cheio (de 25% a 75% do volume do estômago ocupado) e 3 = cheio (de
75% a 100% do volume do estômago ocupado) (BRAGA,1999).
Os estômagos foram levados para o Laboratório de Ictiologia da UERN, para a análise
do conteúdo estomacal. Inicialmente, os itens alimentares foram identificados, com auxílio de
microscópio estereoscópico, ao menor nível taxonômico possível com auxílio de literatura
especializada. O volume de cada item foi obtido em provetas graduadas através do deslocamento de
líquido (HYNES, 1950; HYSLOP, 1980; ZAVALA-CAMIN, 1996), ou, no caso de itens
diminutos, através de placa milimetrada e transformado em ml (HELLAWEL e ABEL, 1971).
Posteriormente, foram calculados o grau de repleção médio (GRm) (SANTOS, 1978) e
o índice de vacuidade (I. V.) (ALBERTINI-BERHAUT, 1974), aplicando-se as fórmulas:
∑ iferi
GRm =
∑ feri
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Onde: feri = freqüência absoluta do estádio i de repleção; i = 0, 1, 2 e 3.

I .V . =

n0
∑ (n0 + n1 + n2 + n3)

Onde: n0 a n3 = número de indivíduos com grau de repleção de 0 a 3.
E sobre os dados de ocorrência e volume foram calculadas as freqüências de ocorrência
(FO) e volumétrica (FV) (HYNES, 1950; HYSLOP, 1980). A associação delas origina o índice
alimentar (IAi) (KAWAKAMI e VAZZOLER, 1980).

IAi % =

FOxFV
x100
∑ ( FOxFv )

Onde: IAi = Índice alimentar
FO = Freqüência de ocorrência
FV = Freqüência volumétrica
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise do conteúdo estomacal de P. galeatus permitiu a identificação de seis itens
alimentares: Inseto (composto pelas ordens Odonata, Diptera, Hymenoptera, Ephemeroptera e por
restos de outros insetos), Crustáceo (Decapoda e Ostracoda), Molusco, Resto de peixes
(destacando-se escamas e espinhas), Resto de vegetal e a presença de Material digerido (material
com alto grau de digestão cuja identificação não foi possível). (Tabela 1).
Tabela 1: Itens alimentares e valores de freqüência de ocorrência (Fo), volumétrica (Fv) e índice
alimentar (IAi) para análise da dieta de Parauchenipterus galeatus no Reservatório de Santa Cruz –
Apodi/RN.
Itens
Fo (%)
Fv (%)
IAi (%)
Inseto
33,33
17,21
16,64
Crustáceo
39,39
70,53
80,57
Molusco
10,61
3,36
1,03
Resto de peixes
7,58
6,72
1,48
Resto de vegetal
4,55
0,92
0,12
Material digerido
4,55
1,26
0,17
Fonte: Laboratório de Ictiologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

Apesar de a dieta ter sido variada, predominou-se em sua composição o item Crustáceo,
em especial o camarão, permitindo caracterizá-la como uma espécie carcinófaga. Na maioria dos
ambientes onde P. galeatus teve sua alimentação estudada a dieta foi composta principalmente por
insetos, como observado por Andrian e Barbieri (1996) no reservatório de Itaipu (PR) e seus
tributários, Hahn et al. (1997) no reservatório de Segredo (PR), Claro Jr. et al. (2004) em lagos de
várzea da Amazônia Central e Peretti e Andrian (2008) em ambientes da planície de inundação do
alto rio Paraná.
Para o estado do Rio Grande do Norte, a espécie foi caracterizada como insetívora por
Gurgel, Lucas e Souza (2002). Estes mesmo autores destacam em seu trabalho que a primeira
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menção sobre o estudo da alimentação de P. galeatus no estado potiguar foi feito por Menezes e
Menezes (1946) caracterizando-a como carnívora com uma dieta composta por insetos e peixes. O
hábito insetívoro também foi confirmado por Gurgel e Canan (1999) em trabalho realizado na lagoa
do Jiqui.
O hábito carcinófago da espécie no reservatório de Santa Cruz pode ser devido à grande
disponibilidade deste item. Esta afirmação está de acordo com as informações de Lagler et al.
(1977) que consideram que muitas espécies de peixes tem a dieta flexível, usando os recursos que
estejam mais prontamente disponíveis no ambiente. Ainda, devido às características morfológicas,
como boca levemente superior e prognata e a presença de barbilhões nas maxilas, indicam que esta
pode explorar os diversos estratos do corpo d’água em busca do alimento (PERETTI e ANDRIAN,
2008).
Em relação às variações sazonais na dieta, observou-se que o item crustáceo prevaleceu
na maioria das coletas, maio, agosto e novembro, cujos valores do índice alimentar foram,
respectivamente, 85,36%, 99,22% e 98,92% (Figura 1B a 1D) com exceção do mês de fevereiro
cujo maior percentual, 88,25%, correspondeu ao item inseto (Figura 1A).
Nos meses de fevereiro e maio, quando se tem o período de chuvas, a variedade de itens
consumidos aumenta devido ao aumento do nível da água do reservatório o qual invade o ambiente
terrestre e torna disponível itens como os insetos. No mês de fevereiro pôde-se verificar a
participação da ordem Hymenoptera, representada pelas formigas, as quais se tornaram acessíveis
com a subida das águas. Em maio, embora tenha havido uma participação mais elevada de insetos,
em comparação com os meses de agosto e novembro, verificou-se o início da participação de itens
de origem autóctone. Estes continuaram a ser mais representativos até o mês de novembro, período
seco cujo acesso ao alimento se restringiu ao corpo do reservatório.
A

B

C

D

Figura 1: Espectro alimentar (IAi) mês de fevereiro (A), maio (B), agosto (C) e novembro (D) de P. galeatus no
Reservatório de Santa Cruz – Apodi/RN.

As inferências em relação à intensidade de consumo do alimento, verificadas através
das análises do grau de repleção médio (GRm) e do índice de vacuidade (I.V.), estão coerentes com
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o tipo de item consumido uma vez que se observou nos meses de fevereiro e maio estômagos
bastante repletos. Porém o índice de vacuidade em fevereiro foi maior, possivelmente pela
composição do alimento, pois a velocidade de digestão dos insetos é mais rápida do que do
camarão. Nos meses de agosto e novembro o grau de repleção médio diminuiu evidenciando que,
embora o camarão seja o item mais disponível, a quantidade deste pode estar menor, ou menos
acessível, em relação aos primeiros meses (Figura 2).
Esta provável escassez no alimento pode se dar pela diminuição do aporte de nutrientes
de origem alóctone. Informação corroborada pela afirmação de Claro Jr et al. (2004) ao verificar
que com o desmatamento das áreas de várzea os peixes são prejudicados em relação à
disponibilidade de alguns itens e à qualidade nutricional das novas fontes de alimento, podendo
comprometer o crescimento, o sucesso reprodutivo e a taxa de recrutamento.

Figura 2: Grau de repleção médio (GRm) e índice de vacuidade (I.V.) analisados em relação aos meses de captura de P.
galeatus no Reservatório de Santa Cruz – Apodi/RN.

Quanto à análise das variações espaciais na alimentação de P. galeatus verificou-se que
na zona lacustre ocorreu elevado consumo do item crustáceo (IAi=69,07%) seguido de inseto
(IAi=28,78%) (Figura 3A). Para a zona fluvial, os itens de maior importância foram resto de peixe
(IAi=56,15%) e inseto (IAi=27,81%) (Figura 3B).
A

B

Figura 3: Espectro alimentar de P. galeatus nas zonas lacustre (A) e fluvial (B) do Reservatório de Santa Cruz –
Apodi/RN.

Além da velocidade da água, uma característica marcante e que diferencia estas regiões
é a presença de vegetação marginal, a qual é encontrada apenas na região fluvial. Dessa forma, a
vegetação contribui para um aporte de material externo no corpo d’água que pode influenciar na
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transparência da água. Ainda, o sombreamento nesta região inibe o crescimento do fitoplâncton
tornando mais escasso o alimento para o camarão. Neste caso os peixes e insetos estão mais
disponíveis tornando-se principais na dieta.
A região lacustre, ao contrário possui maior transparência da água e a maior insolação
que permite a proliferação de microalgas, alimento para o camarão.
Os tipos de itens alimentares consumidos nas duas zonas influenciam na intensidade de
alimentação ao se verificar que os indivíduos capturados na zona lacustre (GRm=50,04 e I.V=0,40)
apresentaram estômagos mais repletos dos que os da zona fluvial (GRm=8,33 e I.V.=0,44) (Figura
4).

Figura 4: Grau de repleção médio (GRm) e índice de vacuidade (I.V.) analisados em relação às zonas de captura de P.
galeatus no Reservatório de Santa Cruz – Apodi/RN.

Os peixes da zona lacustre apresentaram estômagos cheios e com menor índice de
vacuidade, isto porque camarões possuem carapaça quitinosa, o que requer mais tempo no
estômago para digestão e maior tempo de permanência no intestino para maior absorção. Já peixes,
item de maior importância na dieta dos peixes da zona fluvial, têm digestibilidade maior e é
altamente protéico de modo que permanece pouco tempo no trato digestório de P. galeatus.
CONCLUSÃO
A análise da dieta de P. galeatus constituiu-se de seis itens principais predominando o
item Crustáceo, em particular o camarão, o que permitiu enquadrar a espécie na categoria trófica
carcinófaga. Observou-se que houve variação na dieta em relação ao período e ao local de captura e
que a disponibilidade dos itens consumidos estava ligada às características tanto do corpo do
reservatório quanto da área marginal.
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ALIMENTAÇÃO DE Triportheus signatus (GARMAN, 1890) (PISCES: CHARACIDAE)
PRESENTE NO RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ, APODI-RN.
Raabe Mikal Pereira Honorato¹; Danielle Peretti²; Ana Luiza Gomes Bezerra¹; José Luis da Costa
Novaes³; Rodrigo Silva da Costa³.
RESUMO: A região nordeste caracteriza-se por apresentar um ambiente aquático bastante rico, com a presença de rios,
temporários e perenes, lagoas e ambientes represados. É marcada por seu clima quente e seco na maior parte do ano e
período chuvoso restrito a poucos meses. O estudo teve por objetivo conhecer os aspectos da alimentação do
Triportheus signatus na barragem de Santa Cruz localizada na cidade de Apodi-RN, um ambiente representativo da
riqueza ictiofaunística da região. As coletas foram realizadas trimestralmente, em oito pontos do reservatório. Após a
captura obteve-se os dados biométricos e atribuíram-se os graus de repleção (GR). Foram retirados os estômagos e os
conteúdos analisados sob microscópio estereoscópico. Foram calculadas as freqüências de ocorrência e volumétrica e
destas originado o índice alimentar (IAi). O item alimentar que mais contribuiu para a dieta de T. signatus foi
Microcrustáceos, enquadrando a espécie na categoria trófica invertívora. A análise sazonal verificou que no período
chuvoso, no mês de fevereiro, insetos da ordem Odonata predominaram na dieta e no mês de maio insetos da ordem
Hymenoptera foram predominantes. Na estação seca, no mês de agosto, verificou-se que Microcrustáceos
predominaram na dieta e no mês de novembro os peixes capturados estavam com os estômagos vazios. O grau de
repleção e o índice de vacuidade revelaram que a captura de alimento da espécie é pouco intensa, principalmente em
relação à época do ano. Quanto aos locais, os peixes da zona lacustre possuíam grau de repleção maior do que os da
zona fluvial.
PALAVRAS CHAVES: Alimentação; Ambiente represado; Região Nordeste; Triportheus signatus.

INTRODUÇÃO
O nordeste brasileiro caracteriza-se por apresentar um ambiente aquático bastante rico,
com a presença de rios, temporários e perenes, lagoas, e principalmente, uma ampla gama de
ambientes represados, os açudes. Essa região é marcada por seu clima quente e seco na maior parte
do ano e o período chuvoso restrito a poucos meses. Mudanças hidrológicas são marcantes nessa
região e refletem-se na fisionomia do próprio ecossistema (GURGEL, LUCAS e SOUZA, 2002).
Entre os ambientes represados artificialmente no Rio Grande do Norte a barragem de
Santa Cruz destaca-se como a segunda maior do estado. Localizada na cidade de Apodi, é
considerada como um ambiente representativo da riqueza ictiofaunística da região nordeste (GUIA
DA PESCA, 2007).
A fauna íctica do nordeste é bastante diversificada (ROSA et al., 2003). Diante dessa
diversidade encontra-se a espécie Triportheus signatus, popularmente conhecida como sardinha de
água doce, com tamanho relativamente maior do que a média, entre 20 - 24 cm sendo considerada
muito importante para o comércio e a subsistência de populações ribeirinhas (BEZERRA, 2007).
Atualmente muitos estudos ictiofaunísticos vêm sendo desenvolvido na região nordeste,
tendo em vista a escassez de informações referente à ecologia de muitas espécies de peixes, em
especial nos aspectos alimentares e reprodutivos.
Sabe-se que a biologia alimentar de uma espécie de peixe varia de acordo com vários
aspectos, entre eles, ontogenéticos, espaciais e sazonais, estas últimas geralmente ocorrem em
função das características climáticas de cada região do país. Abelha, Agostinho e Goulart (2001)
afirmam que o espectro alimentar pode ser influenciado tanto pelas condições ambientais como pela
biologia de cada espécie. Segundo Corrêa e Piedras (2009) espécies presentes em regiões
semiáridas caracterizam-se pela sua plasticidade trófica, ou seja, pela flexibilidade em utilizar
recursos alimentares disponíveis no ambiente.
1

Discente do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campos Central UERN. E-mail:
raabehonorato@hotmail.com, aninha_luizabezerra@hotmail.com
2
Doutora em biologia, docente do departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais,
Campus Central UERN. E-mail: danielleperetti@uern.br.
³Doutor em Biologia, docente do departamento de Ciências Animais da Universidade Federal Rural do Semiárido.
novaes@ufersa.edu.br, rdgcosta@ufersa.edu.br.
ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

843

Peretti (2006) assegura que a maioria dos peixes pode mudar de um alimento para outro
conforme ocorrem alterações na abundância relativa do recurso alimentar, demonstrando que a
disponibilidade de alimento no ambiente é refletida diretamente na dieta.
A análise de dieta em peixes pode também subsidiar o desenvolvimento de técnicas que
permitam a criação de várias espécies em cativeiro bem como permitam o manejo sustentável em
ambientes naturais e o estabelecimento de regulamentos para a atividade pesqueira, proporcionando
melhorias à produção alimentícia, mas não negligenciando a preservação das espécies de peixes e a
conservação dos ambientes aquáticos.
De acordo com Silva (2008) o conhecimento sobre a alimentação de uma espécie é
crucial para determinar aspectos básicos da sua biologia, como: reprodução, crescimento e
adaptação, bem como entender de que maneira as espécies exploram, utilizam e compartilham os
recursos do ambiente.
Assim, pretendeu-se compreender a biologia alimentar de T. signatus ao se identificar e
mensurar os itens alimentares que mais contribuem para a dieta e verificar as alterações nas fontes
de alimento da espécie considerando as variações sazonais e espaciais.
MATERIAL E MÉTODOS
Para realização desse estudo foram coletados indivíduos da espécie Triportheus
signatus no reservatório de Santa Cruz (Apodi-RN). As coletas foram realizadas trimestralmente, de
fevereiro de 2010 a janeiro de 2011, em oito pontos do reservatório: seis pontos na área lacustre e
dois na área fluvial. Os aparelhos de pesca utilizados, redes de espera (malhagens de 12 a 50 mm
entre nós não adjacentes) e espinhel (com anzóis 3,0 e 6,0 cm), foram instalados no final da tarde
(16h30min) e retirados no início da manhã (05h00min).
Posteriormente os peixes coletados foram acondicionados em sacos plásticos, contendo
etiqueta com informações sobre a captura, conservados em caixas térmicas e levados para o
Laboratório de Ictiologia da UFERSA. No laboratório, foram obtidos os dados biométricos de peso
(g) e comprimento (cm) – total e padrão, a determinação do sexo e o grau de repleção estomacal.
Em seguida os estômagos foram fixados em formol a 4% e preservados em álcool 70%.
Os graus de repleção estomacal foram atribuídos visualmente, com variação de 0 a 3,
sendo 0 = vazio (estômago sem conteúdo), 1 = parcialmente vazio (até 25% do volume do estômago
ocupado), 2 = parcialmente cheio (de 25% a 75% do volume do estômago ocupado) e 3 = cheio (de
75% a 100% do volume do estômago ocupado) (BRAGA, 1999).
Os estômagos foram levados para o laboratório de ictiologia da UERN para a análise do
conteúdo. Os conteúdos estomacais foram analisados com o auxílio de microscópio estereoscópico,
e os itens alimentares foram identificados ao menor nível taxonômico possível, seguindo chaves de
identificação (HIGUTI e FRANCO, 2001; NEEDHAM e NEEDHAM, 1982; MCCAFFERT e
PROVONSHA, 1981). O volume de cada item foi obtido através de placa milimetrada
(transformado em ml) (HELLAWEL e ABEL, 1971) ou proveta graduada.
Para estudo do conteúdo estomacal, foram calculados o grau de repleção médio (GRm)
(SANTOS, 1978) e o índice de vacuidade (I. V.) (ALBERTINI-BERHAUT, 1974), aplicando-se as
fórmulas:
GRm =

∑ iferi
∑ feri

Onde: feri = frequência absoluta do estádio i de repleção; i = 0, 1, 2 e 3.
I .V . =

n0
∑ (n0 + n1 + n2 + n3)

Onde: n0 a n3 = número de indivíduos com grau de repleção de 0 a 3.
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Utilizou-se o método frequência de ocorrência (Fo), que fornece o espectro alimentar,
além de informar a frequência dos itens na dieta, e o método volumétrico (Fv), que fornece o
volume que cada item ocupa no estômago (HYNES, 1950; HYSLOP, 1980). Sobre os valores da
frequência de ocorrência e volume foi aplicado o índice alimentar (IAi) (KAWAKAMI e
VAZZOLER, 1980), apresentado em porcentagem, que torna evidente os itens que mais contribuem
para a dieta da espécie, através da expressão:
IAi % =

FOxFV
x100
∑ ( FOxFv )

Onde: IAi = Índice alimentar
FO = Frequência de ocorrência
FV = Frequência volumétrica
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas quatro coletas realizadas 192 indivíduos da espécie T. signatus foram coletados,
dentre os quais 14 apresentaram estômagos com conteúdo e 188 encontraram-se vazios. A dieta dos
peixes capturados foi constituída de oito categorias alimentares: Microcrustáceos (Conchostraca,
Copepoda, Ostracoda e Cladocera), Camarão, insetos das ordens: Odonata, Hymenoptera e Diptera,
Escamas, Molusco, e a presença de material digerido cuja identificação não foi possível. (Tabela 1)
Tabela 1: Itens alimentares e valores de frequência volumétrica (Fv%), de ocorrência (Fo%), e índice
alimentar (IAi) para T. signatus no reservatório de Santa Cruz.

Item
Microcrustáceo
Camarão
Odonata
Hymenoptera
Material Digerido
Escamas
Molusco
Diptera
Fonte: Laboratório de Ictiologia – UERN

Fv
23,72
23,72
16,60
11,39
6,64
7,59
9,49
0,85

Fo
40,91
9,09
9,09
9,09
13,64
9,09
4,55
4,55

IAi%
58,9
13,1
9,2
6,3
5,5
4,2
2,6
0,2

O item alimentar que mais contribuiu para a dieta de T. signatus foi Microcrustáceos
(IAi=58,9%), seguido de Camarão (IAi=13,1%), Odonata (IAi=9,2%), Hymenoptera (IAi=6,3%),
Material digerido (IAi=5,5%), Escamas (IAi=4,2%), Moluscos (IAi=2,6%) e Diptera (IAi=0,2%)
(Figura 1). O espectro alimentar permitiu enquadrar a espécie na categoria trófica invertívora por
consumir elevadas quantidades de invertebrados.
Com a análise sazonal pode-se verificar que no período chuvoso, o qual se inicia no mês
de fevereiro, insetos da ordem Odonata predominaram na dieta (IAi=51,71%), seguido de Camarão
(IAi= 41,37%) e Microcrustáceo (IAi= 2,90%). Isso pode ocorrer pela época do ano em que a fase
aquática desses insetos é mais abundante. Zavala-Camin (1996) afirma que os insetos na dieta do
peixe estão presentes o ano todo, embora estejam mais disponíveis na época das cheias devido a
uma maior taxa de reprodução (Figura 2-A).
No mês de maio, insetos da ordem Hymenoptera foram predominantes (IAi=25,52%),
seguido de Escamas (IAi=18,22%), Odonata (IAi=12,15%), Microcrustáceo (IAi=12,13%), e
Diptera (IAi=2,19%) (Figura 2-B). Neste período o reservatório tem seu volume de água bastante
aumentado e passa a invadir a área marginal incorporando elementos do ecossistema terrestre
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tornando-os mais acessíveis aos peixes. Ou seja, a dieta da espécie é complementada por recursos
alóctones.

Figura 1 – Espectro alimentar de T. signatus presente no reservatório de Santa Cruz.

Em se tratando da estação seca, no mês de agosto, foi possível verificar que
Microcrustáceo foi o item que mais contribuiu para a dieta (IAi=73,82%), seguido de Molusco
(IAi=15,51%), Camarão (IAi=7,75%), Hymenoptera (IAi=2,25%) e Escamas (IAi=0,66%) (Figura
2-C). Nota-se que, com a ausência da chuva, inicia-se o período de retração das águas e a dieta
passa a basear-se em itens de origem autóctone.

Figura 2 – Espectro alimentar de T. signatus de acordo com a época do ano: fevereiro (A), maio (B) e agosto (C).

A presença de escamas pode ser explicada pelo fato de a espécie ter o hábito de limpar
uma as outras com a boca ou podem ter sido ingeridas durante a captura de outros conteúdos.
No mês de novembro todos os peixes capturados no período estavam com os estômagos
vazios, provavelmente devido à alta temperatura da água neste período e ao tempo de exposição das
redes, o que pode ter ocasionado uma aceleração no processo de digestão.
A classificação do gênero Triportheus de acordo com sua categoria trófica é bastante
divergente, e varia de acordo com as diferentes regiões do país. Galina e Hahn (2003) compararam
a dieta de duas espécies de Triportheus em trechos do reservatório de Manso e lagoas do rio Cuiabá
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(MT) e afirmaram que T. nematurus explorou insetos terrestres (Hymenoptera e Coleoptera) e
insetos aquáticos (larvas de Diptera) no reservatório, durante todo o período de estudos, e T.
paranensis consumiu preferencialmente microcrustáceos (Cladocera e Copepoda). Enquanto que,
nas lagoas, a dieta das espécies foi baseada principalmente em algas e insetos terrestres no período
de cheia, sendo mais diversificada na seca.
Em estudo no reservatório de Itaparica, Rio São Francisco, Silva et al. (2010)
consideraram o Triportheus como insetívoro e oportunista. Segundo Yamamoto, Soares e Freitas
(2004) em estudo no lago Camaleão, em Manaus (AM) seu hábito alimentar varia de acordo com a
época do ano. Na enchente, os frutos e sementes, insetos e zooplâncton são amplamente
consumidos, já no período de escassez passam a ingerir em abundância insetos e itens de origem
vegetal. Claro-Jr et al., (2004) afirmam que a espécie é onívora sendo sua dieta constituída
principalmente de frutos, sementes e invertebrados terrestres em lagos de várzea da Amazônia
confirmando a mudança na dieta da espécie em ambientes diferentes de acordo com a variação
sazonal.
Quanto a análise espacial, devido ao número de espécimes capturados, verificou-se que
T. signatus ocupa mais a zona fluvial do que a zona lacustre do reservatório. A dieta, na zona
lacustre, foi composta por Camarão (IAi= 65,14%), seguido de Hymenoptera (IAi=18,89) e
Microcrustáceo (IAi=15,96%) (Figura 3-A). Na zona fluvial o item predominante na dieta foi
Microcrustáceo (IAi=48,93%), seguido de Odonata (IAi=17,26%), Escamas (IAi=7,82%),
Hymenoptera (IAi=5,18%), Molusco (IAi=4,93%), Camarão (IAi=4,93%) e Diptera (IAi=0,44%)
(Figura 3-B). Percebeu-se que o espectro alimentar da espécie é composto por uma maior
quantidade de itens nesta zona.

Figura 3 - Espectro alimentar de T. signatus de acordo com o local de captura: zona lacustre (A) e zona de fluvial (B).

Segundo Lowe-McConnell (1999), estudos sobre alimentação de peixes tropicais de
água doce indicam que, em geral, os peixes não apresentam especializações tróficas e quase sempre
são euritróficos, mudando de dieta conforme se alteram seus biótopos, ou de acordo com flutuações
estacionais.
Em relação ao grau de repleção (GR), que indica o estado de enchimento do estômago,
a espécie apresentou valor médio de 0,1 e o índice de vacuidade (I.V.) correspondeu ao valor de
0,93. De acordo com as variações sazonais nos meses, de fevereiro o GR correspondeu a 0,14 e o
I.V. a 0, 93, de maio 0,12 e 0, 92, de agosto 0,21 e 0,82 e de novembro 0 e 100 (Fig. 4-A). Para a
análise espacial, a zona lacustre apresentou GR de 0,50 e I.V. 0,7 e a zona fluvial GR de 0,08 e I.V.
de 0,94 (Fig.4-B). De acordo com Zavala-Camin (1996) dados baseados no índice de repleção
gástrica revelam-se úteis com aproximações acerca da intensidade na captura de alimento de uma
dada espécie.
Os valores encontrados para estas duas análises revelaram que T. signatus possui uma
captura de alimento pouco intensa, principalmente em relação à época do ano. Isto pode ser devido
à ingestão de itens de origem animal, mais ricos em nutrientes, e que dão saciedade por mais tempo,
evitando a procura de alimento. Também a composição dos itens, muitos invertebrados com
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carapaça quitinosa levam mais tempo para ser digerido, o que impede a busca frequente de
alimento.
Em relação aos locais, observou-se que os peixes da zona lacustre possuíam grau de
repleção maior do que os da zona fluvial. Isto porque o principal item consumido pelos peixes desta
região foi o camarão, um item volumoso e de difícil digestão.

Figura 4 – Grau de Repleção e Índice de Vacuidade de acordo com variações sazonais (A) e variações espaciais (B).

CONCLUSÃO
A análise da alimentação de T. signatus, a sardinha, constituiu-se de oito itens
principais, porém o predomínio foi do item Microcrustáceos, o que permitiu enquadrar a espécie na
categoria trófica invertívora. Observou-se que houve variação na dieta em relação ao período e ao
local de captura, evidenciando que nos meses chuvosos houve um incremento no aporte de recursos
de origem alóctone e a zona lacustre do reservatório, por apresentar águas mais calmas favoreceu a
maior disponibilidade de itens autóctones.
De fato, a avaliação do hábito alimentar da espécie permitiu conhecer um pouco mais
sobre sua biologia e destacar a importância da preservação das áreas marginais do reservatório, uma
vez que estas são importantes fontes de aportes de nutrientes para o sistema.
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ANÁLISE BIOQUÍMICA DO PLASMA DE RATOS TRATADOS COM
GLUTAMATO MONOSSÓDICO E AS ASSOCIAÇÕES COM O DIABETES
TIPO II
Thiago Fernandes Martins¹; Bruna Kaline Gorgônio de Azevedo¹; João Xavier da Silva
Neto¹; José Hélio de Araújo Filho²; Francisco Barros Barbosa³.

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi estudar os níveis plasmáticos usados como indicadores da na
caracterização do Diabetes mellitus tipo II em ratos submetidos a obesidade experimental. Utilizaram-se
oito ratos (Rattus norvegicus) de linhagem Wistar machos, divididos em dois grupos: Normais e Obesos.
Para a obtenção dos animais obesos foram administradas injeções subcutânea de glutamato monossódico
(4g/Kg) durante os cinco primeiros dias de vida. Passados 90 dias do nascimento, os animais foram
sacrificados e feitas as coletas do sangue para as análises bioquímica dos metabólitos plasmáticos
indicadores. A determinação do estado clínico dos animais consistiu em análises plasmáticas de jejum por
espectrofotometria dos seguintes parâmetros bioquímicos: glicose, colesterol, triglicéride e proteínas
totais. Os resultados dessas avaliações mostraram aumento significativo na concentração dos metabólitos
plasmáticos analisados, o que caracteriza o estado diabético dos animais obesos induzidos por glutamato
monossódico.
PALAVRAS-CHAVE: Diabetes mellitus; Glutamato monossódico; Obesidade; Ratos Wistar.

INTRODUÇÃO
A regulação homeostática da glicose no sangue se dá por várias vias, as
quais são controladas por complexos formados por diversos órgãos que secretam
diferentes hormônios; alguns como glucagon, cortisol e catecolaminas atuam no
aumento de seus níveis no sangue, quando se encontram baixos; outros como a insulina,
em contrapartida, promove a diminuição da glicemia sanguínea quando essas estão
elevadas (SUNDSTEN, 2009). O diabetes mellitus (DM) é uma desordem metabólica
caracterizada pela hiperglicemia e alterações no metabolismo de carboidratos e lipídios
(LI, 2003; KUMAR, 2010). Segundo a Organização Mundial de Saúde (2009) mais de
220 milhões de pessoas no mundo possuem a doença e estimativas apontam que em
2030 esse número tenderá a dobrar. Para ITANKAR, 2011 a doença já afeta cerca de
5% da população mundial. Esses números são ainda maiores no que diz respeito a uma
das principais fisiopatologias do século 21, a obesidade. Estima-se hoje que mais de 300
milhões de pessoas possam sofrer desse distúrbio metabólico, número que pode
aumentar drasticamente para 600 milhões em já 2025 (WHO, 2000). Segundo Kac
(2003), o Brasil já possui mais de 5% da população obesa do mundo. Isso é um
indicativo que o brasileiro está passando por uma transição nutricional, havendo uma
¹Discentes do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. Email: thiagobio21@hotmail.com.
²Mestre em Bioquímica, docente do departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e
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³Doutor em Biologia, docente do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais,
Campus Central, UERN. E-mail: franciscobarros@uern.br.
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queda das doenças provenientes da desnutrição e um acréscimo das doenças decorrentes
da obesidade.
Como visto, a obesidade é uma doença com alta prevalência, um dos fatores
que a torna um grande problema de saúde pública associada com morbidade e
mortalidade (KOPLEMAN, 2000).
O acúmulo de tecido adiposo que caracteriza a obesidade deriva de um
desbalanço energético, tendo um ganho maior que o gasto energético, resultando no
armazenamento desse excesso de material energético na forma de tecido adiposo
(CALLE, 2004; HILL, 2006). Outros fatores que podem contribuir para esse acúmulo
de energia são a baixa atividade física (sedentarismo) e fatores genéticos (LOPES,
2004). A dislipidemia, diabetes mellitus, hipertensão, aterosclerose, apneia do sono e
vários tipos de câncer são algumas das complicações em um indivíduo com obesidade
(ZIMMET et al,. 2001; LI et al., 2005; POWERS et al., 2007).
A relação entre obesidade e diabetes parece ser iniciada pelo aparecimento
da chamada resistência à insulina, definida como uma resposta metabólica diminuída
dos tecidos adiposo, hepático e muscular à insulina e um estado de hiperinsulinemia
compensatória (AVOGARO et al., 2005). Esse defeito nas células dos obesos parece ser
determinado por vários fatores. Um deles é a redução na resposta intracelular à
insulina. Em condições normais, o passo inicial de tal sinalização começa com a ligação
da insulina a um receptor específico de membrana, uma proteína com atividade quinase,
levando-a a alteração conformacional e autofosforilação, que aumenta ainda mais a
atividade quinase do receptor. Uma vez ativado, o receptor de insulina fosforila vários
substratos proteicos em tirosina desencadeando efeitos em cascata dentro das células.
Nos obesos, a ligação da insulina com o receptor é diminuída (dessensibilização) o que
caracteriza a resistência à insulina. A down regulation dos transportadores de glicose
parece ser outra explicação para a resistência à insulina nos obesos (FORMIGUEIRA e
CANTÓN, 2004).
Como se observa, a alta correlação entre obesidade e diabetes tem
direcionado os pesquisadores para a realização de investigações que buscam elos
bioquímicos entre as duas fisiopatologias. Nesta linha, este estudo objetiva a análise de
metabólitos presentes em amostras plasmáticas de animais tratados com glutamato
monossódico (MSG) comparando essas amostras com animais “normais” bem como
traçar uma correlação dos dados obtidos com a diabetes tipo II.
MATERIAL E MÉTODOS
Para o presente estudo, foram utilizados oito animais machos (Rattus
norvegicus) de linhagem Wistar obtidos do Biotério Central da UERN no campus de
Mossoró, mantidos em condições padrão de biotério (temperatura e ciclo fotoperiódico
controlados), com água e ração ad libitum. Os animais foram divididos em dois grupos
(controle e obeso) com quatro animais cada.
As ninhadas foram padronizadas para seis filhotes machos cada. Onde os
filhotes do grupo obeso durante os cinco primeiros dias de vida receberam injeções
subcutâneas de solução aquosa de glutamato monossódico (MSG) na concentração de
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4g/kg de peso corporal. E, os animais do grupo controle receberam solução salina
(0,9%) equimolar (BALDO, BONFLEUR et al., 2002).
A avaliação do estado metabólico dos animais foi realizada através de
dosagens plasmáticas de glicose, colesterol, triglicérides e proteínas totais. Para a coleta
do material biológico, os animais ao completarem 90 dias de vida foram postos de jejum
over night, os animais dos dois grupos foram pesados e anestesiados com solução da
mistura de Xilazina e Ketamina via intraperitoneal. A mistura foi feita na proporção de
1:1 Ketamina – Xilazina. A dose aplicada da mistura Ketamina - Xilazina é (0,06ml/
100g de Massa Corpórea de rato).
Comprovada a anestesia, foram realizadas as decapitações dos animais e o
sangue coletado em tubos de eppendorf previamente eparinizados para evitar
coagulação. Em seguida o sangue foi centrifugado à 8.000 rpm por 10 minutos em uma
centrífuga para eppendorf. O sangue foi separado em duas partes: os conteúdos
celulares (hemácias, glóbulos brancos e plaquetas) que precipitou e o sobrenadante que
é o plasma (parte aquosa onde se encontravam os metabólitos analisados) que foi
coletado com o auxilio de pipetas automáticas.
Todas as dosagem bioquímicas (Trinder,1969) foram feitas utilizando-se de
Kits produzidos para avaliação destes metabólitos em humanos com a concentração
determinada por espectrofotometria.
Os dados foram apresentados como média ± DP. Valores de p<0,05 foram
considerados significantes. O teste T foi realizado usando-se software (Excel 2007).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os animais do grupo obeso apresentaram níveis de glicemia plasmática
significativamente superior aos níveis dos animais do grupo normal, estando em média
com 105mg/dL no grupo dos animais controle e 150mg/dL nos animais do grupo obeso,
valor que caracteriza um indivíduo com Diabetes Mellitus (DM) sendo considerado
diabético, pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), um indivíduo com glicemia ≥
126mg/dL. Tal fato se deu pela indução da obesidade que levou os animais obesos à
resistência a insulina, consequentemente houve diminuição significativa na absorção e
utilização de glicose plasmática (STERN, 2005; MUSCELLI, 1997). No que diz
respeito aos níveis de triglicérides, colesterol e proteínas totais foram, todos os valores
obtidos estão acima dos níveis desejados segundo Trinder (1969). Onde aumentos
desses metabólitos podem ser indicativos de um indivíduo potencialmente diabético
(SBD, 2006). (Tabela 1).
Tabela 1 – Os valores para glicose, colesterol e triglicéride foram dados em mg/dL e
proteínas totais em g/dL. Valores seguidos de asterisco (*) apresentam diferença
significativa entre o grupo obeso e controle. Teste t com p<0,05; n=4.
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Parâmetros

Obeso

Controle

Glicose

153,15±18,71*

105,57±11,3

Colesterol

206,39±23,58*

115,79±12,31

Triglicéride

176,77±10,16*

117,04±14,17

Proteínas Totais

9,5±0,63*

7,06±0,37

Fonte: Laboratório de Biologia Funcional da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte.
CONCLUSÃO
Os resultados mostraram que os animais induzidos à obesidade com MSG
apresentaram alterações de parâmetros bioquímicos condizentes a um animal obeso com
diabetes mellitus tipo dois. Concluímos que no modelo de obesidade experimental
induzida por MSG observa-se um estado de resistência à insulina produzindo assim um
estado hiperglicêmico. Podendo assim, ser considerado esse modelo adequado para
estudos onde queira se utilizar animais com obesidade experimental.
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ANÁLISE PROTEÔMICA DIFERENCIAL DE PROTEÍNAS DE FÍGADO DE
RATOS COM OBESIDADE EXPERIMENTAL E AS ASSOCIAÇÕES COM O
DIABETES TIPO II.
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RESUMO: O objetivo desse trabalho foi o estudo de possíveis elos bioquímicos entre obesidade e
diabetes em ratos obesos induzidos pelo Glutamato monossódico (MSG). Para tanto foi utilizada a técnica
da análise proteômica diferencial com a finalidade de avaliar a expressão de proteínas do fígado (órgão
diretamente relacionado com a obesidade e diabetes) destes animais e a subseqüente identificação de
alterações daquelas proteínas que tenham possíveis envolvimentos com alterações na homeostasía
glicídica. Os perfis proteómicos dos ratos controles e obesos foram determinados pela técnica de
eletroforese bidimensional (2D) que tem por base a separação das proteínas expressas usando suas massas
moleculares e pontos isoelétricos . Dessa forma foi possível traçar um perfil proteômico dos fígados dos
ratos dos dois grupos e compará-los em termos de expressão diferencial. Os resultados obtidos mostram
menor expressão nas proteínas hepáticas nos animais obesos em comparação com os controles o que
pode significar em alterações nas atividades dessas proteínas em condições fisiológicas e
conseqüentemente em condições favoráveis para a instalação do quadro fisiopatológico. O entendimento
da associação entre obesidade e diabetes se faz necessário em função do numero cada vez maior de
pessoas obesas em todas as partes do mundo e cada vez mais se observa maiores chances dessas pessoas
contraírem um conjunto de doenças conhecidas como a diabetes e a síndrome metabólica. O
conhecimento desses elos de ligações entre essas fisiopatologias podem ajudar na formulação de terapias
e de medidas de prevenção para tais doenças.

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Mellitus; Obesidade; Proteôma.
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A obesidade, doença metabólica de alta prevalência, vem se constituindo em
uma das principais fisiopatologias do século XXI. A organização Mundial de Saúde
estima que existe hoje mais de 300 milhões de pessoas considerados clinicamente
obesas e as perspectivas são de que tenhamos em torno de 600 milhões no ano de
2025(Who, 2000). No Brasil, já existem 17 milhões de obesos, distribuídos em todas as
regiões do País. Estes números mostram que a população brasileira está vivendo o
fenômeno de transição nutricional, ou seja, a substituição das doenças oriundas da
desnutrição para aquelas decorrentes da obesidade (Kac, 2003).
A obesidade é uma doença crônica e multifatorial. Ela resulta de um
desbalanço entre o consumo e a utilização da energia, resultando no acúmulo de gordura
nos tecidos. Esta estocagem tem sido facilitada pela existência de dois fatores: o gênico,
que direciona para a expressão de proteínas envolvidas na biogênese e armazenamento
dos lipídios e o ambiental, que proporciona uma oferta alimentar cada vez mais rica em
energia. Além disso, deve ser considerado que nas ultimas décadas, ocorreu à chamada
revolução industrial, com produção de máquinas e equipamentos que permitem a
redução significativa dos movimentos, a economia de energia e, por conseqüência, a
obesidade (Koplan, 1999). A obesidade é, portanto, o resultado da interação de
diferentes condições a que os indivíduos estão submetidos, como os genéticos, os
físicos, os sociais e os comportamentais (Koplan et al, 1999; Riebe et al, 2002).
A relação entre obesidade e diabetes mellitus tipo 2 é bem estabelecida.
Indivíduos com sobrepeso ou obesidade têm um aumento significativo do risco de
desenvolverem diabetes, este risco é cerca de três vezes superior ao da população com
peso considerado normal (HASLAN, 2010). A relação entre o peso corporal e a altura
fornece o chamado Índice de Massa Corporal (IMC) que é aceito internacionalmente
como medida de obesidade. O IMC é calculado dividindo-se o peso em (Kg) pela altura
(em metros) ao quadrado (IMC= Peso/altura²). Se essa relação for igual ou superior a
30Kg/m² o individuo é considerado obeso (ONIS and HABITCH, 1996). O IMC tem
uma correlação alta com o total de gorduras do corpo sendo muito útil como propósito
epidemiológico. Dessa forma também, a elevação na medida de circunferência
abdominal indica o acúmulo de gorduras na região abdominal e um risco dos indivíduos
a vários distúrbios metabólicos. O risco de obesos ficarem diabéticos aumenta em 50%,
quando o índice de massa corporal (IMC) está entre 33 e 35kg/m (HASLAN, 2010).
A correlação entre obesidade e diabetes parece ser iniciada pelo
aparecimento da chamada resistência a insulina, que consiste na ação diminuída da
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insulina na absorção de glicose pelas células do fígado, músculo e tecidos gordurosos.
Esse defeito nas células dos obesos parece ser determinado por vários fatores. Um deles
é a redução na resposta intracelular à insulina. Em condições normais, o passo inicial de
tal sinalização começa com a ligação da insulina a um receptor especifico de membrana,
uma proteína com atividade quinase, levando-a a alteração conformacional e
autofosforilação, que aumenta ainda mais a atividade quinase do receptor. Uma vez
ativado, o receptor de insulina fosforila vários substratos protéicos em tirosina
desencadeando efeitos em cascata dentro das células. Nos obesos, a ligação da insulina
com o receptor é diminuída (dês sensibilização) o que caracteriza a resistência a
insulina. (GOOSSENS, 2007).
Devido esta alta correlação entre obesidade e diabetes esse trabalho teve
como objetivo estudar elos bioquímicos entre essas duas fisiopatologias, além de traçar
o perfil proteômico de fígado de ratos obesos e identificar, nas proteínas expressas,
alterações que possam justificar modificações na modulação das rotas bioquímicas da
homeostasia glicídica de animais obesos e, por conseqüência, a indução da diabetes.
Proteoma tem sido uma medotologia bastante usada para chegar ao
entendimento da instalação de fisiopatologias e dos elos bioquímicos e/ou fisiológicos.
Por definição, proteoma, é o conjunto de proteínas codificadas e expressas por um
genoma, sob determinadas condições (ONG e MANN, 2005). A análise proteômica, por
sua vez, é definida como sendo o conjunto de metodologias analíticas empregadas para
caracterizar quantitativamente e qualitativamente, um conjunto de proteínas.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido no período de Agosto de 2010 a Julho de 2011.
Depois que o grupo dos ratos submetidos ao glutamato monossódico tornarem-se
obesos, seus respectivos fígados foram extraídos, como também os fígados daqueles
grupos de ratos tidos como controles (onde ao invés do glutamato monossódico estavam
recebendo solução salina). Foi coletado o fígado de dois ratos controles e dois ratos
obesos. Depois de coletado o material, os mesmos foram colocados em uma solução de
NaCl a 0,9% e refrigerado a -20ºC na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte UERN. Logo em seguida os fígados foram levados para o Departamento de Bioquímica
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e Biologia molecular da Universidade Federal do Ceará – UFC, onde foram refrigerados
a uma temperatura de -80ºC e submetidos à Eletroforese Bidimensional (2D).
Para a análise diferencial de expressão de peptídeos e/ou proteínas, as
amostras protéicas de fígados de ratos com 90 dias de idade (obesos e controles), depois
de extraídas, foram submetidas à isoeletric foccusing (IEF) seguindo a metodologia
previamente descrita por Fountoulakis et al. 2002. Para isso foi utilizado o aparelho
Ettan IPGphor II e fitas (13 cm) com gradientes de pH imobilizado. As amostras foram
aplicadas nos géis durante a reidratação, sendo solubilizadas em solução de reidratação
contendo Uréia 7M, Tiouréia 2M, DTT 65mM, CHAPS 0,5%, IPG buffer 0,5% e Azul
de Bromofenol. As fitas foram submetidas à reidratação durante a noite com um volume
de solução correspondente a 250 µL, encerrando uma quantidade de 300 µg de proteínas
de fígado, em cubas de reidratação [Reswelling Tray (Pharmacia Biotech)]. Em seguida,
as proteínas foram separadas de acordo com seu ponto isoelétrico, usando o seguinte
programa: 1º passo – 200 Volts por uma hora; 2º passo – 500 Volts por duas horas; 3º
passo – 5.000 Volts por duas horas e meia; e 4º passo – 10.000 Volts até atingir 22.000
Volts/horas totais. A focalização foi mantida à temperatura constante de ± 25ºC.
Após o término da primeira dimensão as fitas foram imersas em solução de
equilíbrio consistindo de TRIS-HCL, pH 8.0 50mM, glicerol 30%, Uréia 6M, SDS 2% e
azul de Bromofenol. Para cada 3 mL dessa solução, que é o volume suficiente para o
equilíbrio de uma fita de 13 cm, foram adicionados 50 mg de DTT e deixados sob
agitação lenta, por 10 minutos, seguindo de re-imersão de 10 minutos da mesma solução
de equilíbrio contendo 50 mg de IAA (iodoacetamida) para cada 3 mL. Posteriormente,
as fitas foram mergulhadas em corrida contendo Agar 0,5%. E, posteriormente
submetidas à corrida de eletroforese em gel de poliacrilamida contendo sódio dodecil
sulfato [SDS-PAGE (15% de acrilamida). (LAEMMLI, 1970): segunda dimensão (15 x
18 cm) deverá ser realizada em sistema vertical, alimentado por uma fonte EPS-601
(Amersham Biosciences), até a saída do azul de bromofenol do gel.
A coloração das proteínas nos géis foram feitas com Coomassie Blue-G 250
(Coomassie Colidal). Para isso, os géis foram retirados das placas e colocados em
bandeja. Eles foram fixados três vezes por 30 minutos em solução aquosa de etanol 30%
e ácido fosfórico 2%. Logo em seguida foram lavados com ácido fosfórico 2% em água,
3 vezes por 20 minutos. Depois essa solução foi desprezada e foram adicionados 200 ml
por gel de uma solução contendo ácido fosfórico 2%, etanol 18% e sulfato de amônio
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15% em água por 30 minutos e logo após esse tratamento adicionou-se o Coomassie
Colidal na proporção de 1% do volume da solução.
Os géis, feitos em duplicatas, foram escaneados utilizando-se o programa
LabScan v.6.0 (GEHealthcare) no ImageScanner (Amersham Biosciences) com sistema
integrado de transparência. As imagens foram analisadas através do programa
ImageMaster 2D Platinum 6.0 (GE-Healthcare).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os géis, obtidos através da eletroforese bidimensional (2D), contendo o
perfil proteômico do fígado de ratos controles (Fig. 1) e o perfil proteômico do fígado
de ratos obesos (Fig. 2) analisados pelo programa ImageMaster 2D Platinum 6.0 (GEHealthcare), tiveram seus spots automaticamente e manualmente detectados, como
também seus pontos isoelétricos e suas massas moleculares estimadas, na finalidade de
se avaliar e comparar os perfis proteômicos dos demais grupos, identificando assim
alterações na expressão protéica dos fígados dos ratos com obesidade experimental em
comparação com os animais controles.

ISBN: 978-85-7621-031-3

859

Anais do VII SIC

Figura 1 - Perfil Proteômico do fígado de ratos controles.

Figura 2 – Perfil Proteômico do fígado de ratos obesos.

Ao observarmos os géis acima percebemos diferenças, dentre elas, há uma
menor expressão das proteínas no fígado dos ratos obesos, uma vez que existe um maior
número de spots referentes às proteínas do fígado dos ratos controles. Em um estudo
realizado por Mori, R.C.T. & Machado, U.F, é mostrado que são conhecidas alterações
em animais submetidos ao MSG, utilizados como modelo experimental de obesidade e
resistência à insulina, como: o conteúdo protéico diminuído. Tal diminuição de
proteínas nos géis dos ratos obesos nos mostra que o uso da técnica eletroforese
bidimensional permiti o exame de pequenas alterações nos níveis de proteínas que
podem fornecer evidencias sobre os mecanismos celulares envolvidos na disfunção da
homeostasia glicídica, naqueles animais considerados obesos. Esta informação pode nos
levar a novos alvos terapêuticos para tratar e prevenir os efeitos deletérios da obesidade
correlacionada com a diabetes tipo 2. No entanto estudos adicionais são necessários
para revelar as implicações biológicas destes resultados, serão necessários mais
repetições tanto do fígado de ratos controles, quanto daqueles com obesidade
experimental, para que o perfil proteômico de tais animais seja analisado de uma melhor
forma, na tentativa de comparar e estipular qual proteína está se alterando em cada
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perfil proteômico, somente dessa forma poderemos utilizar-se dessas proteínas como
alvos terapêuticos para doenças como obesidade e diabetes.

CONCLUSÃO

Pelos resultados obtidos pode-se concluir que os animais obesos apresentam
um perfil proteômico diferente dos animais controles, observando-se uma menor
expressão das proteínas hepáticas nestes animais. Faz-se necessário, no entanto, de
outros estudos e repetições do experimento, para que possamos identificar melhor as
alterações na expressão protéica do fígado (ou de outros órgãos) dos ratos com
obesidade e assim discutir se há uma relação entre estas alterações com a obesidade e
com as mudanças na homeostasia glicídica observada nestes animais.
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RESUMO: O objetivo desse trabalho foi fazer uma análise da abundância relativa através da analise qualitativa dos
macroinvertebrados que se encontram associados aos sedimentos do Rio Apodi-Mossoró e fazer a identificação dos
diversos grupos funcionais de alimentação da macrofauna bentônica presente no local. Para tais identificações, foram
necessárias coletas mensais realizando a análise qualitativa dos macroinvertebrados bentônicos que se encontravam
associados ao sedimento do rio com o auxilio de um pegador manual triangular (35x35x35cm de lados e 35cm de
profundidade) com abertura de malha de 500 μm no decorrer dos meses de novembro de 2010 a julho de 2011. Os
organismos coletados foram triados, identificados e preservados em álcool a 70%. Foram identificados 8 táxons de
macroinvertebrados com destaque para o M. tuberculata que demonstrou grande abundância estando em um número
muito maior que os demais táxons em todas as coletas. A predominância da família M. tuberculata está atrelada à sua
plasticidade frente às adversidades que o ambiente aquático apresenta.

INTRODUÇÃO
A macrofauna bêntica presente nos recursos hídricos continentais, é constituída de uma
grande riqueza de grupos taxonômicos que tem sua distribuição influenciada por diversos fatores
característicos de cada ambiente onde são encontrados, com o aumento desenfreado de algumas
cidades localizadas nas proximidades de ambientes aquáticos, esses ecossistemas vem sofrendo um
grande impacto de efeitos antrópicos ocasionando o crescimento de alguns táxons e a diminuição ou
desaparecimento de outros.
É importante se estudar a diversidade de macroinvertebrados presentes em um ambiente,
pois a presença ou ausência de alguns pode indicar alterações estabilidade ambiental, tais como,
variação de pH, oxigênio dissolvido e matéria orgânica. Medidas físico-químicas não tem eficiência
em detectar pequenas alterações na estabilidade do ambiente se forem feitas longe da fonte do
poluente, no entanto com o biomonitoramento é possível observar essas alterações pelo fato de os
organismos mudarem sua composição química e funções vitais.
Estes animais compõem um grupo de grande importância ecológica em ecossistemas
aquáticos continentais, participando das cadeias alimentares, fluxo de energia para o sistema,
biorrevolvimento e também sendo um dos elos principais da estrutura trófica do ecossistema
(EATON, 2003).
O Nordeste brasileiro apresenta mais da metade de sua área com predominância de zona
semi-árida, e no estado da Paraíba, possuindo mais de 90% de sua área total (DINIZ, 1995) por isso
se faz necessária uma maior preservação dos poucos recursos hídricos que dispomos .
A região do semi-árido tem sofrido com as inúmeras secas. Em ambientes como esse
apresenta rios e os açudes que são as principais fontes de fornecimento de água para longos
períodos de estiagem (GOULART E CALLISTO, 2003).
A Bacia do Apodi-Mossoró ocupa uma superfície de 14.276 km2, correspondendo a cerca
de 26,8% do território do estado do Rio Grande do Norte. O rio Apodi-Mossoró é o principal rio
que do nome a bacia, nascendo no Oeste e depois de percorrer 210 km desagua no Litoral Norte. A
Bacia Hidrográfica do Apodi-Mossoró, genuinamente norte-rio-grandense, banha cerca de 28% da
superfície do Estado e apresenta o Apodi-Mossoró como o seu principal curso de d'agua (PAIVA
1 Discente do curso de Ciências Biológicas - FANAT, Campus Central, UERN. E-mail: pedropg1@msn.com
2 Doutor em Agronomia, docente do DECB - FANAT, Campus Central, UERN. E-mail: irondantas@uern.br
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SOBRINHO, 1999). Esse rio já foi navegável por pequenas embarcações, se tornando na época
umas das principais rotas comerciais que ligavam a cidade de Mossoró, ao porto de Areia Branca no
litoral da Costa Branca, mas com a construção de diversas barragens em seu leito se tornou
inapropriado para navegação e consequentemente seu fluxo de água se torna menos nos períodos de
estiagem.
O crescimento das cidades em torno da bacia, tem alterado sua composição química e
geográfica continuamente e consequentemente tem mudado a composição da sua macrofauna
bêntica com o aumento de alterações ambientais que acarretam no aumento da poluição da bacia.
Por se tratar do rio que corta a segunda maior cidade do estado e pelo fato de que muitas populações
ribeirinha ainda depende dele para seu sustento, o estudo da fauna de macroinvertebrados presentes
nesse rio é de fundamental importância para avaliar a qualidade da sua água e alertar as populações
para os riscos de contraírem doenças oriundas desses macroinvertebrados, já que muitos deles
servem de hospedeiros intermediários para várias doenças que contaminam o homem podendo levar
a morte.
O presente trabalho teve os seguintes objetivos: Analisar a abundância através da analise
quantitativa dos macroinvertebrados associado ao sedimento no Rio Apodi-Mossoró; identificar os
grupos funcionais de alimentação da fauna bentônica.
MATERIAL E MÉTODOS
O monitoramento biológico da fauna bentônica do rio foi realizado em um trecho urbano do
Rio Apodi-Mossoró localizado na cidade de Mossoró na área do IBAMA (Figura1) situado a
(5’11’49,13º de latitude sul e 37’20’08,25º longitude oeste) compreendidas entre os meses de
Novembro 2010 a Junho de 2011.
Foram realizados 7 coletas distribuídas em 7 meses, com o auxilio de um pegador manual
triangular (35 x 35 x 35 cm de lados e 35 cm de profundidade) com abertura de malha de 500 μm
foram feitas duas sub-amostragens com arrasto de 1m a uma distância média de 1 metro da margem
o sedimento coletado lavado em campo e fixado em álcool a 70% em frascos plásticos no campo e
encaminhado para o laboratório. A triagem do material foi realizada em bandejas plásticas iluminadas e os indivíduos encontrados colocados em frascos de vidro e preservados em álcool a 70%.
A identificação dos invertebrados foi feita através de microscópio estereoscópico com o
auxílio de bibliografias especializadas. A análise da estrutura taxonômica e Determinação dos
Grupos funcionais de Alimentação foi baseada e determinada, de acordo com Merrit e Cummins
(1984).

Figura 1- Área urbana do rio onde foi montada o experimento
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
No período que compreendido entre os meses de Novembro de 2010 a Junho de 2011, foram
realizadas 7 coletas mensais em um ponto pré estabelecido do rio localizado no IBAMA, onde
podemos constatar a presença de macroinvertebrados das classes gastrópoda, crustácea e insecta.
A família Thiaridadae (gastrópoda), representada por uma única espécie, Melanoides tuberculata,
foi dominante em todas as coletas. Além de M. tuberculata, outros gastrópodes foram encontrados
na composição dos macroinvertebrados presentes no sedimento: Biomphalaria straminea e
Pomacea lineata. Porém ambas em quantidade muito inferior a M. tuberculata como pode ser
constatado nas Tabelas 1 e 2 onde também podemos verificar os grupos tróficos funcionais dos
representantes de cada táxon que de acordo com Cummins (1984), a classificação dos invertebrados
dentro dos grupos funcionais pode auxiliar na compreensão do papel de cada táxon na cadeia
alimentar do ecossistema.
Tabela 01: Frequência absoluta e grupo funcional em número de organismos/m 2 coletados em um
trecho urbano do Rio Apodi-Mossoró, Mossoró-RN.

Táxóns
Gastropoda
Biomphalaria
Melanoide
Pomacea
Crustacea
Decapoda
Insecta
Chironomidae
Tabanidae
Notonectidae
Dytiscidae

Grupo
trófico
funcional
Raspador
Detritivoro
Herbivorocoletor
Predador
Coletor
Predador
Predador
Predador

Coletas
1

2

3

4

5

6

7

8,00
8,00
3,00
6028,00 811,00 1744,00 720,00 1093,00 545,00 466,00
6,00
8,00
17,00
1,00
1,00
-

-

24,00
2,00
2,00

14,00
1,00
-

4,00
10,00
-

-

2,00
-

Tabela 02: Frequência relativa, e grupo trófico funcionais dos organismos Coletados em um trecho
urbano do Rio Apodi-Mossoró,Mossoró-RN

Táxóns
Gastropoda
Biomphalaria
Melanoide
Pomacea
Crustacea
Decapoda
Insecta

Grupo
trófico
funcional
Raspador
Detritivoro
Herbivorocoletor
Predador

Coletas
1

2

3

4

5

6

7

0,13
99,32

100,00

98,42

1,08
96,90

0,27
98,47

100,00

99,57

0,10
0,13
-

-

1,35
-

1,88
-

0,36
0,90
-

-

0,43
-

-
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Chironomidae
Tabanidae
Notonectidae
Dytiscidae

Coletor
Predador
Predador
Predador

0,28
0,02
0,02
-

-

866

0,11
0,11

0,13
-

-

-

-

Pode ser constatada uma grande dominância de M. tuberculata em outros estudos
realizados como os trabalhos feitos por Abílio (1997) e Santos et al., (2005) ajudando a
constatar que a grande abundancia dessa espécie pode estar relacionada com sua grande
adaptabilidade a diferentes condições ecológicas, mas seu prospero estabelecimento é
frequentemente associado a eutrofização do ambiente (Callisto et al,2005). Segundo Okumura
(2006), a espécie M. tuberculata apresenta um plasticidade grande frente às condições adversas que
o meio oferece.
A grande presença da espécie invasora M. tuberculata, diminui a diversidade de espécies no
ambiente por aumentar a competição por espaço e alimento com espécies nativas e sua alta
adaptabilidade com o meio faz com que tenha maior vantagem competitiva com as espécies locais.
CONCLUSÃO:
Constatamos uma diversidade no número de táxons na comunidade de macroinvertebrados
presentes na região onde realizamos o estudo, foram encontrados 8 táxons distribuídos entre
gastrópodes,crustáceos e insetos.
O grande número de M. tuberculata constata uma grande invasão dessa espécie exótica e
superioridade em relação aos outros táxons devido a sua grande capacidade de adaptação em
ambientes extremos tornando-se altamente competitivos frente a outras espécies com menor
tolerância a esses ambientes.
Podemos constatar ainda a presença dos grupos tróficos compostos por animais detritívoros,
raspadores, coletores, filtradores e predadores, sendo os detritívoros os mais abundantes.
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ANÁLISE QUANTITATIVA DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS
ASSOCIADOS AO SEDIMENTO EM UM TRECHO URBANO DO RIO APODIMOSSORÓ, MUNICIPÍO DE MOSSORÓ, RN, NORDESTE, BRASIL

Janay Clésia Menezes Mota1; Iron Macêdo Dantas2, Wesley Alves Rodrigue3; Ana Paula Monteiro
da Silva 4 ; Atarissis Morais dias5

RESUMO: A composição e estrutura dos zoobentos é uma importante ferramenta para se entender a dinâmica e
inferir sobre os padrões de relações tróficas e qualidade ambiental dos ecossistemas aquáticos. Objetivou-se nesse
trabalho, analisar a abundância relativa através da analise quantitativa dos macroinvertebrados associado ao sedimento
no Rio Apodi-Mossoró, identificar os grupos funcionais de alimentação da fauna bentônica. Para tanto, foram realizadas
coletas mensais quantitativas de zoobentos bentônicos associados ao sedimento através de uma draga do tipo Van venn
400 m² no período de novembro de 2010 a junho de 2011. Os invertebrados bentônicos coletados foram triados,
identificados e preservados em álcool etílico hidratado a 70%.Foram coletados 3363 organismos pertencentes às
classes oligochaeta, gastrópoda, crustácea e insecta.A família Thiaridae (gastrópoda), representada por uma única
espécie ,Melanoides tuberculata durante o período de estudo mostrou-se abundante e predominando em todas as
coletas. Foi observada uma diminuição da diversidade dos outros táxons. A predominância da família Thiaridae esta
atrelada a sua plasticidade frente às adversidades que o ambiente aquático apresenta.
PALAVRAS-CHAVE: Biomonitoramento; Ecossistemas aquáticos; Zoobentos

INTRODUÇÃO:
Os recursos hídricos continentais vêm sofrendo grandes pressões das populações humanas
devidas o crescimento descontrolado das cidades, o grande advento da agricultura, e da
industrialização, caracterizando-se como uns dos principais motivos da destruição dos ecossistemas
aquáticos nos dias atuais. A degradação caracteriza-se por alterar as comunidades biológicas
presentes nos ecossistemas aquáticos, bem como por reduzir ou eliminar essas comunidades ou o
próprio ecossistema como um todo.
O crescente interesse por conhecer e preservar os recursos fluviais, e as interações destes com o
meio, foi desenvolvido critérios de avaliação dos recursos hídricos por meio de monitoramentos
químicos, físicos e biológicos que possibilitem diagnosticar o efeito das intervenções humanas
(NORRIS e HAKWIS, 2000). Entretanto, estudos realizados por gestores de recursos hídricos
europeus e norte americano a partir da década de 70, argumentam que modelos baseados em
metodologias tradicionais de classificação da água tais como os estudos físicos e químicos não eram
suficientes para atender aos múltiplos usos da água (ARIAS et al., 2007).Os indicadores físicos e
químicos são altamente específicos, o que representa uma desvantagem quando um estressor não
pode ser identificado antecipadamente.
A partir disto, o biomonitoramento de ambientes aquáticos através de organismos vivos, vem
para servir na avaliação das mudanças ocorridas no ambiente, geralmente causadas pelas ações
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antrópicas. A biota aquática então passa a ser uma importante ferramenta sobre estudos da
integridade dos ecossistemas e a qualidade do ambiente. A comunidade biológica responde às
características ecológicas do meio, bem como fornecem uma ampla medida da combinação dos
impactos (MORETTI E CALLISTO, 2005) e da alteração das características e funcionalidades
biológicas do ecossistema (GIBSON et al., 1996).
Dentre os organismos que formam a biota aquática, destacam-se os macroinvertebrados
bentônicos, eles compõem um grande grupo de importância ecológica em ambientes aquáticos, pois
são diferencialmente sensíveis as poluentes de vários tipos, e reagem a eles rapidamente,
apresentando eficiência na obtenção de resultados. Apresentam relação custo-benefício, bem como
avaliação da qualidade de água in situ através do uso de organismos testes. Participam da ciclagem
de nutrientes no ambiente e do fluxo energético. São capazes de fornecer respostas graduais a um
amplo espectro de tipos e níveis de estresse, são relativamente sedentários, e, portanto
representativos das condições locais, possuem vida longa o suficiente para testemunhar a qualidade
ambiental.
O monitoramento biológico a partir do uso de zoobentos serve para determinar a qualidade do
ambiente aquático, porque basea-se nas alterações estruturais e funcionais das comunidades nos
sistemas ecológicos através de suas diversidade e abundância. Sendo assim, a resposta de aumento
ou diminuição do valor de uma medida bioindicadora irá depender do seu comportamento em
relação a um impacto. A avaliação da diversidade de habitat é uma importante ferramenta na
abordagem de saúde de ecossistemas aquáticos, devido à forte relação entre a disponibilidade de
habitat e a biodiversidade.
O uso dos macroinvertebrados como biomonitores, envolve o conhecimento de uma enorme
variedade de metodologias amostrais, tanto para pequenos quanto para grandes rios ou lagoas. Uso
adequado dos métodos de coleta associados aos possíveis tipos de amostradores a serem
empregados (Surber, Draga, Colonizadores artificiais, peneiras, entre outros); qualidade das redes e
tamanho da malha, decisão do uso de gaiolas com substrato artificial/natural, procedimentos de
triagem em campo ou em laboratório (organismos vivos ou fixados), observados a olho descoberto
ou em lupa, definição do tamanho da amostra (contagem de numero fixo, sub-amostragem e
contagem total da fauna).
Este trabalho tem com objetivos, analisar a abundância relativa através da analise quantitativa
dos macroinvertebrados associado ao sedimento no Rio Apodi-Mossoró; identificar os grupos
funcionais de alimentação da fauna bentônica.
MATERIAL E MÉTODOS:
O presente estudo foi realizado em um trecho do Rio Apodi- Mossoró, dentro da zona urbana do
município de Mossoró RN, na área do IBAMA-Mossoró (5’11’49,13º de latitude S e 37’20’08,25º
longitude W) (figura 1), no período de novembro de 2010 a junho de 2011.A região caracteriza-se
por apresentar clima tropical semi árido com sete a oito meses de período seco por ano com
temperatura máxima oscilando entre 38º a 36º, e a mínima entre 22º a 25º.A vegetação presente é
do tipo caatinga arbórea.
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Figura 1- Área de montagem do experimento.

Foram realizadas 07 coletas mensalmente, em uma faixa de aproximadamente 1 metro da
margem, a uma profundidade máxima de 1 metro, sendo retiradas 2 amostras de sedimento em cada
coleta, utilizando-se uma Draga do tipo Van Veen com área de 400 cm². O sedimento coletado foi
lavado in situ, em água corrente com o auxilio de peneiras sobrepostas com abertura de malhas de
0,5 mm e 0,2 mm, respectivamente. Após a lavagem, o material foi transferido para potes plásticos
etiquetados, fixados em álcool etílico hidratado a 70% e conduzidos ao laboratório de Zoologia da
UERN, e posteriormente triado sob bandejas plásticas transiluminada.
A identificação dos invertebrados foi feita através de microscópio estereoscópico com o
auxílio de bibliografias especializadas. A análise da estrutura taxonômica e Determinação dos
Grupos funcionais de Alimentação foram baseada e determinada, de acordo com Merrit e Cummins
(1984).
RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Durante o período de novembro/2010 a junho/2011 foram coletados no sedimento 3363
organismos pertencentes às classes oligochaeta, gastrópoda, crustácea e insecta. A família Thiaridae
(gastrópoda), representada por uma única espécie, Melanoides tuberculata, foi dominante em todas
as coletas. Além de M. tuberculata, outros gastrópodas foram encontrados na composição dos
macroinvertebrados presentes no sedimento: Biomphalaria straminea e Pomacea lineata. Mas
ambas em quantidade bem inferior a espécie M. tuberculata. A frequência absoluta e relativa dos
organismos coletados durante o período estudado está representada nas tabelas 1 e 2. Grupos
tróficos funcionais, baseados nos mecanismos de obtenção de alimento de acordo com Merrit e
Cummins (1984), foram observados no período de coletas (tabela 2). Os autores classificam-nos em
seis grupos diferentes: fragmentadores, coletores (catador, filtrador), raspadores, perfuradores,

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

871

predadores e parasitas. De acordo com os autores, a classificação dos invertebrados dentro dos
grupos funcionais pode auxiliar na compreensão do papel de cada táxon na cadeia alimentar do
ecossistema.
Tabela 01: Frequência absoluta e grupo trófico funcional em número de organismos/m2 coletados
em um trecho urbano do Rio Apodi-Mossoró, Mossoró-RN.
Táxons
Gastropoda
Biomphalaria
Melanoide
Pomacea
Annelida
Oligochaeta
Crustácea
Decapoda
Insecta
Odonata
Gomphidae

Grupo trófico
funcional
Raspador
Detritívoro
Herbivoro-coletor
Filtrador
Predador

1

2

3

Coletas
4

5

6

7

33,3
16,7
3983,3 11433,3 3150,0 2475,0 2683,3 2675,0 1416,7
25,0
16,7
33,3
50,0
25,0
16,7
-

Predador

-

-

-

-

-

8,3

-

Tabela 02: Frequência relativa, e grupo trófico funcional dos organismos coletados em um trecho
urbano do Rio Apodi-Mossoró, Mossoró-RN

Táxons
Gastropoda
Biomphalaria
Melanoide
Pomacea
Annelida
Oligochaeta
Crustácea
Decapoda
Insecta
Odonata Gomphidae

Grupo trófico funcional
Raspador
Detritívoro
Herbivoro-coletor
Filtrador
Predador
Predador

1
100,0
-

2
100,0
-
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Coletas
3
4
5
1,3
98,4 98,7 100,0
0,8
0,8
-

6
7
0,6
96,1 97,7
0,6 2,3
1,8
0,6
0,3
-
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A dominância da espécie M. tuberculata em todas as coletas também foi registrada em estudo
realizado por Abílio (1997) no açude Bodocongó em Campina Grande-PB. Bem como no trabalho
realizado por Santos et al., (2005). Em tais estudos acreditam-se que a grande abundância da
espécie M. tuberculata deve-se ao fato de que essa espécie mostra grande adaptabilidade por
condições ecológicas favorável, mas seu próspero estabelecimento é frequentemente associado à
eutrofização do ambiente (CALLISTO et al,2 005). A riqueza de táxons diminui com o decréscimo
da qualidade ambiental, e sabe-se que geralmente, quando há participação elevada de uma única
espécie,ou ainda se a comunidade for dominada por poucas espécies, isto pode ser um reflexo de
ambiente impactado (ROSENBERG e RESH, 1993). Okumura (2006) corrobora com essa assertiva.
Segundo a autora, a espécie M. tuberculata apresenta um plasticidade grande frente às condições
adversas que o meio oferece. A gama de tolerância desta espécie faz com que a mesma seja capaz
de ocupar ambientes em situações extremas, e assim mostrar-se altamente competitivo frente às
outras espécies.
A introdução de espécie invasora em um ambiente natural é uma questão preocupante, porque ela
desloca espécies biológicas nativas, reduzindo assim sua diversidade. Por conseguinte, cadeias
alimentícias podem ser encurtadas, com uma mudança drástica no habitat ecológico e no equilíbrio
(PARK, 2004). A propagação de espécies exóticas foi mencionada como a segunda causa de perda
de biodiversidade aquática e desestruturação das guildas tróficas dos bentos (ALLAN e FLECKER,
1993).
Na região de estudo, a presença dominante em relação aos outros táxons da espécie M.
tuberculata representa grande invasão dessa espécie. Espécies invasoras estão fora de suas áreas de
origem e distribuição natural e ameaçam a biodiversidade e os ecossistemas aquáticos e isso
acarreta o empobrecimento da fauna bentônica no trecho urbano do Rio Apodi-Mossoró no
município de Mossoró. Alem de representarem riscos à saúde humana, por serem hospedeiros de
parasitas. A região possivelmente abrange maior numero de micro-habitat, mas a mesma além de
apresentar um grande número de espécie invasora, vem sendo continuamente submetida a impactos
antrópicos. E estes também implicam na distribuição e alimentação dos organismos aquáticos.

CONCLUSÃO:
A diversidade do número de táxons da comunidade de macroinvertebrados presente na região de
estudo mostrou-se pequena, bem como a abundância de organismos.
A presença dominante em relação aos outros táxons da espécie M. tuberculata representando
grande invasão dessa espécie
Os grupos funcionais presentes no trecho estudado do rio foram detritívoros, raspadores,
coletores, filtradores e predadores, sendo os detritívoros os mais abundantes.
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ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DOS PACIENTES COM
ÚLCERAS VENOSAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA
LESTE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ
Érica Larissa Ferreira Barreto1; Francisca Patrícia Barreto de Carvalho2; Amélia Caroline Lopes
Fernandes3
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo realizar um levantamento dos aspectos socioeconômicos e
epidemiológicos da população portadora de úlceras venosas em pacientes de Unidades Básicas de Saúde da Família
(UBSF) do Município de Mossoró-RN. Este estudo tem natureza exploratória e descritiva com abordagem quantitativa
não experimental. Participaram da pesquisa pacientes com diagnóstico de úlceras venosas de 04 (quatro) UBSF da zona
urbana de Mossoró. A coleta de dados consistiu no levantamento dos pacientes portadores de úlceras venosas,
comprovação da residência na área adscrita, realização de exame físico e aplicação de um questionário socioeconômico.
No que se refere aos aspectos socioeconômicos: 100% apresentavam ensino fundamental incompleto e eram
aposentados. Tinham o ônibus como principal meio de transporte; 40% eram fumantes e apresentavam HAS e 20%
além da hipertensão também apresentavam Diabetes Mellitus; 60% apresentaram recidivas que variaram de 1 a 5 vezes
e 80% relataram dor ao andar. Já com relação às características das úlceras: 80% localizavam-se na região do maléolo
medial; 100% eram superficiais, de exsudação pouca a moderada, além dos pés apresentarem pulso pedioso palpável.
As medidas de pressão arterial e hemoglicoteste se apresentaram dentro dos padrões de normalidade. Foram
confirmadas as principais características apontadas pelo Ministério da saúde, que são: edema, presença de
varicosidades, hiperpigmentação e pulso pedioso palpável. É notável a influência das condições sociais no curso das
UV e a necessidade de um acompanhamento específico a esses sujeitos.
PALAVRAS-CHAVE: Atenção primária à saúde; Enfermagem; Saúde do adulto; Úlceras venosas.

INTRODUÇÃO
O Brasil atualmente apresenta-se em uma situação demográfica que favorece a
manifestação de afecções características da vida adulta. Um desses acometimentos que estão cada
vez mais presentes são as úlceras que, segundo o Ministério da Saúde, são um sério problema de
saúde pública, embora sejam escassos os registros de seus atendimentos. Dessa forma oneram o
gasto público, como também a qualidade de vida dessa população, que além do impacto psicológico
de ter que conviver com a integridade física da pele prejudicada, há o impacto econômico devido à
incapacidade produtiva que essas úlceras propiciam, trazendo sentimentos de inutilidade e
desvalorização que irão interferir no processo de reabilitação.
Segundo Smeltzer; Bare (2005) as úlceras de membros inferiores são escavações da
superfície cutânea que acontecem quando o tecido necrótico se desprende, sendo que
aproximadamente 75% dessas úlceras resultam de insuficiência venosa crônica, 20% de
insuficiência arterial e os outros 5% são causados por outros fatores.
Como afirma Abbade; Lastoria (2006) apesar da alta prevalência e da importância da
úlcera venosa, ela é freqüentemente negligenciada e abordada de maneira inadequada. Além disso, é
notável a falta de estudos que tragam características referentes a aspectos socioeconômicos dos
sujeitos acometidos por essas úlceras, os fatores relacionados à própria condição patológica
associada e o estado global de saúde do indivíduo. Muitos estudos se detêm apenas a caracterizar as
características da ferida, tempo de duração, entre outros.
A enfermagem tem seu papel diretamente ligado a esses sujeitos, devendo conhecer
todo o processo de desencadeamento da úlcera e sua ligação com os fatores sociais determinantes.
1
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Além disso, o fato de ser uma profissão que atua na promoção, proteção e recuperação da saúde e
reabilitação das pessoas, segundo a resolução COFEN nº 240/2000 faz com que a mesma tenha uma
atuação constante no acompanhamento dessas úlceras, realizando todas as formas de orientação,
realização e prescrição de enfermagem nas condutas preventivas da formação ou recidivas no
tratamento de qualquer tipo de úlcera (SANTOS et al, 2007).
Ao abordar os aspectos econômicos e epidemiológicos é feita uma ligação entre os
determinantes sociais e clínicos, tendo como postura a saúde coletiva, que pode ser entendida como
um campo de conhecimento de natureza interdisciplinar e um conjunto de saberes que dá suporte às
práticas de distintas categorias e atores sociais face às questões de saúde-doença e da organização
da assistência. Possuindo assim um caráter histórico e estrutural que significa reconhecer teórica e
empiricamente, um conjunto de práticas (econômicas, políticas, ideológicas, técnicas e outras) que
tomam como objeto as necessidades sociais de saúde (PAIM; ALMEIDA FILHO, 1998).
O crescimento na área celular, nas últimas três décadas tem guiado os profissionais de
saúde que atuam na prevenção e cuidado da ferida a rever definições e condutas de uso
tradicionais, muitos dos quais utilizados desde a antiguidade e, acima de tudo reconhecer
que a lesão é apenas um dos aspectos de um todo integral, que é o ser humano (SANTOS
apud LUCAS; MARTINS; ROBAZZI, 2008, p.44).

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo realizar um levantamento dos
aspectos socioeconômicos e epidemiológicos da população portadora de úlceras venosas em
pacientes de Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) da zona sul do município de MossoróRN. Este trabalho torna-se pioneiro, pois não há relato de dados estatísticos publicados sobre
úlceras venosas na região de Mossoró embora seja freqüente o atendimento de casos nas UBSFs da
região.
MATERIAL E MÉTODOS
Este mini-artigo trata-se de um recorte oriundo da pesquisa integrante do Programa
Institucional de Bolsas para Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade do Estado do Rio Grande
do Norte (UERN), que apresentava natureza exploratória e descritiva com abordagem quantitativa
não experimental. Polit; Beck; Hungler (2004) afirmam que o pesquisador no estudo descritivo deve
descrever e documentar os aspectos de determinada situação ou fenômeno. O estudo exploratório e
descritivo proporciona uma visão geral do tipo aproximativo sobre determinado objeto, consistindo
na descrição e análise de características (GIL, 2010). A abordagem quantitativa não experimental
trabalha com dados numéricos que assumem diversos valores, podendo ser estabelecidas
correlações entre as variáveis (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004).
Participaram da pesquisa pacientes com diagnóstico de úlceras venosas de 04 (quatro)
UBSF da zona leste de Mossoró, cidade situada no oeste do estado do Rio Grande do Norte. As
UBSF participantes foram: UBSF Dr. Epitácio da Costa Carvalho [Pintos], UBSF Dr. Aguinaldo
Pereira [Vight Rosado], UBSF Bernadete Bezerra de S. Ramos [Liberdade II] e UBSF Mário Lúcio
de Medeiros [Alto da Pelonha], juntas totalizam 05 (cinco) equipes da ESF e 50% das equipes
urbanas nesta área da cidade. Todos tiveram esclarecimentos sobre os objetivos e finalidades da
pesquisa, participando da mesma mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
A coleta de dados foi realizada entre os meses de janeiro e fevereiro de 2011, nas
próprias UBSF. Consistiu no levantamento dos pacientes portadores de úlceras de perna. Isto
ocorreu utilizando informações dos membros das equipes da ESF. De posse da listagem dos
pacientes com úlceras de perna, partiu-se para a comprovação in loco de sua residência na área
adscrita das equipes juntamente com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
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Em um segundo momento foram realizados exames físicos nos pacientes que
apresentavam úlcera de estase venosa, por meio de um roteiro de exame físico, onde se teve como
objetivo detalhar as características das lesões. Após isso foi aplicado um questionário
socioeconômico simples com aspectos clínicos, sociais e econômicos. A pesquisa teve grande
aceitação tanto pelo serviço de saúde como pelos usuários. O fato de o participante optar por não
responder alguns questionamentos não impediu que fossem alcançados os objetivos da pesquisa,
pois os mais variados dados possibilitaram muitos significados sobre os aspectos socioeconômicos.
Foram avaliados oito usuários, sendo essa amostragem a totalidade de pacientes
encontrados nas áreas adscritas das quatro UBSFs que participaram da pesquisa. Nem todos os itens
do questionário socioeconômico foram respondidos, devido a não-aceitação do item “Renda
Familiar” pelo participante.
Os limites encontrados estavam relacionados à falta de vínculo entre algumas áreas
adscritas e a UBSF, acarretando o não conhecimento dos profissionais de saúde da ocorrência das
mais diferentes afecções dessa população, pois a mesma procuravam serviços de saúde privados
e/ou emergenciais quando necessitavam. Tivemos também uma dificuldade estrutural, devido ao
serviço oferecido dessa mesma UBSF estar alocado temporariamente em uma igreja local, tendo em
vista a reforma que estava sendo realizada no espaço da mesma, isso impossibilitava um maior
contato com os profissionais e uma reunião com todos os agentes de saúde. Além disso, alguns
profissionais não conheciam as características específicas das úlceras venosas, fazendo com que
algumas vezes nos fossem apresentados usuários que manifestavam outros tipos de ulcerações nos
membros inferiores que não se caracterizavam como úlceras venosas.
Este estudo foi desenvolvido observando os princípios éticos da pesquisa envolvendo
seres humanos, conforme pressupõem a Resolução 196/96 CNS/MS e Resolução 311/2007 do
Conselho Federal de Enfermagem. Para isso o mesmo foi submetido à avaliação e aprovação do
comitê de pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte expresso pelo parecer
CAAE Nº 4822.0.000.428-10 CEP/UERN.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No que se refere aos aspectos socioeconômicos: 100% apresentavam ensino
fundamental incompleto e eram aposentados que exerciam outras atividades, como costura, “bicos”,
entre outros. Apresentavam como principal meio de transporte ônibus; 40% eram fumantes e
apresentavam HAS e 20% além da hipertensão também apresentavam Diabetes Mellitus; 60%
apresentaram recidivas que variaram de 1 a 5 vezes e 80% relataram dor ao andar. Já com relação às
características das úlceras: 80% localizavam-se na região do maléolo medial; 100% eram
superficiais, de exsudação pouca a moderada, com odor característico, além dos pés apresentarem
pulso pedioso palpável. As medidas de pressão arterial e hemoglicoteste se apresentaram dentro dos
padrões de normalidade no momento da coleta.
Segundo Hess apud Lucas; Martins; Robazzi (2008) os dados quantitativos relacionados
à ocupação, idade, diagnóstico da ferida e condições econômicas, estão interligados. As feridas em
membros inferiores surgem na população mais idosa, com atividades laborais que propiciam o
surgimento desta doença e tendem a cicatrizar mais lentamente, trazendo maiores complicações
devido ao comprometimento imunológico, circulatório, respiratório, nutricional e de hidratação,
podendo aumentar o risco de lesão na pele, dores e retardar a cicatrização.
As principais características apontadas pelo Ministério da Saúde, como extremidade
quente, edema, presença de varizes, alterações cutâneas como eczema de estase, hiperpigmentação e
pulso pedioso palpável foram confirmadas nesse estudo. Além disso, também foi confirmada a dor
em pontada e contínua como principal queixa e a região do maléolo e terço distal da perna como a
localização mais freqüente.
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As pessoas acometidas por essa afecção apresentam déficit na qualidade de vida, pois
essas úlceras são em sua maioria incapacitantes e impossibilitam o trabalho ou até realização de
atividades cotidianas, sendo em alguns casos obrigados pela necessidade de sustento a realizarem
atividades que agravam a sua condição, como a costura, afazeres domésticos pesados, “bicos” na
rua. Segundo Gold apud Lucas; Martins; Robazzi (2008) os conceitos de qualidade vida indicam
sempre a percepção da saúde, as funções sociais, psicológicas e físicas, bem como os danos a elas
relacionados. Assim sendo, para melhorar a qualidade de vida da pessoa portadora de ferida de
perna é necessário amparo e estímulo para poder superar as dificuldades do ambiente na sociedade,
quer seja lazer, trabalho, fortalecimento físico, psíquico e emocional.
As recidivas se mostraram como algo presente e constante. Outro estudo feito por
Mayer apud Figueiredo (2003) confirmou essa característica, onde 30% das úlceras cicatrizadas
recorreram no mesmo ano, sendo essa taxa elevada para 72% após dois anos quando não tratadas
adequadamente.
Não houve casos de amputação decorrente desse tipo de úlcera nos pacientes
pesquisados.
O fato de as medidas de pressão arterial e hemoglicoteste no momento da pesquisa se
apresentarem dentro da normalidade pode ser explicado pelo uso cotidiano de medicamentos anti –
hipertensivos e hipoglicemiantes orais.
Todos os participantes tinham a história clínica de insuficiência venosa crônica, a qual
era agravada pelo tabagismo, que em alguns casos aparecia associado à HAS e diabetes mellitus. A
importância dessa associação foi relatada por Frade et al (2005) em seu estudo realizado em Juiz de
Fora (MG), abrangendo todas as variações de úlceras de perna, tendo como uma de suas conclusões
a associação entre insuficiência venosa crônica e HAS em 43,7% dos participantes.
CONCLUSÃO
É notável a influência das condições sociais no curso das úlceras venosas e a
necessidade de um acompanhamento específico a esses sujeitos. Também observamos
desconhecimento acerca da patologia pelos profissionais que eram responsáveis pelo cuidado com a
lesão, sendo a assistência prestada ao leito da ferida limitada, pois eram desconsiderados seus
aspectos patológicos gerais e outras afecções que afetam diretamente o curso das mesmas.
É proposto assim atividades de educação permanente em saúde com os profissionais das
UBSFs também possibilitando em alguns momentos a participação dos usuários e seus familiares
com o intuito de fazê-los refletir sobre suas condições de vida e qual o papel destas condições em
sua patologia, sendo essa uma forma de prevenir recidivas, melhorando a assistência que é
dispensada a esse usuário e o enfrentamento dessa condição juntamente com a família que é parte
integrante e primordial no acompanhamento e tratamento.
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CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DE PAREDE CELULAR DE TOMATES
TRATADOS COM 1-METILCICLOPROPENO (1-MCP)
Aline Kelly de Aquino Lima Cipriano 1; Francisca Marta Machado Casado de Araújo 2;Isabel
Cristina da Costa Souza 3; Antonio Vitor Machado 4
RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito do 1-MCP, em diferentes tempos de exposição, na
conservação dos constituintes bioquímicos da parede celular de tomates. Os frutos foram selecionados, sanitizados e
tratados com 1-MCP (500 ppb). Após a exposição ao 1-MCP os frutos foram acondicionados em B.O.D. (10°C e UR
85%) e retirados a cada três dias para extração do material da parede celular, com posterior determinação do teor de
celulose, hemicelulose e poliuronídeos totais. O experimento foi conduzido em Delineamento Inteiramente Casualizado
(DIC), em esquema fatorial (2X6), sendo 2 intervalos de exposição ao 1-MCP (12 horas e 24 horas) e 6 tempos de
análises, correspondentes aos dias 0, 3, 6, 9, 12 e 15. Os resultados mostraram que ambos os tratamentos foram
eficientes na manutenção dos teores de poliuronídeos e celulose, no entanto não conseguiram retardar a degradação da
hemicelulose durante o período de armazenamento.
PALAVRAS-CHAVE: Lycopersicon esculentum Mill, 1-Metilciclopropeno; Parede celular.

INTRODUÇÃO
O tomate (Lycopersicon esculentum Mill), muito embora seja cultivado em diversas
regiões do Brasil e em épocas distintas do ano, é caracterizado pela sazonalidade da oferta e
especialmente dos preços em muitos centros de consumo. Tal situação é justificada pelo fato do
tomate ser classificado como um fruto climatérico considerado um dos recordistas em perdas
agrícolas, em razão de sua perecebilidade (JÚNIOR et al., 2003).
Nos frutos climatéricos, o etileno é considerado o principal hormônio indutor do
amadurecimento, ocasionando um aumento na taxa respiratória que por sua vez fornecem o suporte
energético para as rápidas transformações na aparência, no aroma e na textura, tornando os frutos
aptos para o consumo (SENHOR et al., 2009). As pesquisas direcionam-se na atualidade, para o
esclarecimento da forma como o sinal resultante da ligação do etileno ao seu receptor protéico
celular resulta na síntese de enzimas específicas (CHITARRA & CHITARRA, 2005), entre as quais
a maoiria são secretadas pelas células. Enzimas hidróliticas, como poligalacturonase,
pectinametilesterase, celulase e outras glucanaidrolases modificam a estrutura da parede celular,
através da degradação de polissacarídeos constituintes, tais como pectina, celulose e hemicelulose,
o que interfere diretamente na textura dos frutos, provocando seu amaciamento, com reflexos
econômicos, já que esta consiste numa das mais flagrantes modificações observadas ao longo do
amadurecimento (VILAS BOAS et al., 2003) e portanto, responsável pela aceitação ou rejeição do
produto pelo consumidor.
O retardo nas transformações provenientes do amadurecimento e consequentemente a
obtenção de frutos com maior potencial de conservação permitem a produção em locais distantes
dos centros de consumo e aumenta a tolerância ao manuseio nas operações pós-colheita
1
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(KRAMMES, 2003), diminuindo drasticamente perdas evidenciadas nos processos de
comercialização. Assim sendo, o 1-Metilciclopropreno (1-MCP) tem se mostrado um importante
promissor no controle do amadurecimento por ligar-se, ao sítio receptor do etileno, inibindo seu
estímulo fisiológico. Contudo, para sua ação se processar com eficácia, estudos têm demonstrado
que tomates em estádios avançados de maturação requerem doses maiores de 1- MCP (WILLS &
KU, 2002), e, possivelmente, maior tempo de exposição ao produto, para melhor difusão e
penetração no tecido vegetal. Deste modo, o trabalho teve como objetivo avaliar a constituição
bioquímica da parede celular de tomates submetidos a diferentes intervalos de exposição ao 1-MCP,
durante 15 dias de armazenamento.
MATERIAL E MÉTODOS
Os tomates foram adquiridos diretamente no comércio local de Mossoró/RN. Os frutos
foram selecionados em função do estádio de maturação, adequados para o consumo e ausência de
danos externos, sanitizados através de imersão em solução de cloro ativo 200 ppm, lavados com
água corrente e tratados com 1-metilciclopropeno 500ppb. O 1-MCP foi utilizado na formulação pó,
na concentração de 0,14% de ingrediente ativo. A aplicação do produto foi feita em caixas de
isopor, com volumes conhecidos e hermeticamente fechadas, a temperatura de 20ºC. Após
exposição ao 1-MCP, os frutos foram acondicionados em B.O.D (10°C e UR 85% ) e as amostras
retiradas para análises a cada 3 dias durante um período de 15 dias de armazenamento. A cada
retirada das amostras foram realizadas as seguintes análises: extração do material de parede celular,
celulose, hemicelulose e poliuronídeos totais.
A extração do material da parede celular foi realizada a partir do tecido mesocárpico
como descrito por MITCHAM & McDONALD (1992), com algumas modificações. O mesocarpo
(100g) foi triturado com etanol 80% (100 mL), e o resíduo foi lavado com tampão fosfato 50 mM,
pH 6,8 (300 mL) e filtrado sob vácuo. Foi acrescentado 200 mL de fenol: ácido acético: água (2:1:1
v/v), mantendo-se em repouso durante 20 minutos. O resíduo foi novamente lavado com tampão
fosfato 50 mM, pH 6,8 (300 mL), clorofórmio: metanol (1:1 v/v) 200 mL, por quatro vezes e
acetona (3 porções de 100 mL), com secagem a temperatura ambiente.
A concentração de açucares (celulose + hemicelulose) foi determinada pelo método de
antrona segundo DISCHE (1962), através da digestão de 5 mg de parede celular em 5 ml de H2SO4
72% durante 2 horas. O teor de celulose foi obtido por diferença [(celulose + hemicelulose) –
(hemicelulose)] e os resultados expressos em porcentagem de celulose na parede celular.
O teor de hemicelulose total foi determinado em 5 mg de parede celular solubilizados
em 3 ml de ácido trifluoracético 2N, a 120°C, por 2 horas, diluído em 50 ml de água e
posteriormente filtrado. Os açucares neutros também foram quantificados pelo método de antrona
(DISCHE, 1962) e os resultados expressos em porcentagem de hemicelulose na parede celular.
O conteúdo de poliuronídeos totais foi obtido por meio da digestão de 5 mg de parede
celular em 5 ml de H2SO4 72%, por 2 horas, doseado pelo método do carbazol (BITTER e MUIR,
1962). Os resultados foram expressos em porcentagem de ácido galacturônico na parede celular.
O experimento foi conduzido em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), em
esquema fatorial (2X6), sendo 2 intervalos de exposição ao 1-MCP (12 horas e 24 horas) e 6 tempos
de análises, correspondentes aos dias 0, 3, 6, 9, 12 e 15, com 3 repetições. As parcelas
experimentais foram compostas por bandejas contendo 4 frutos. Os dados para os teores de celulose
, posteriormente submetidos à análise
e hemicelulose foram transformados em arc sen
de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (5%).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
As Pectinas ou poliuronídeos são geralmente considerados polissacarídeos ricos em
ácido galacturônico que ocorrem na lamela média e em outras membranas da parede celular, e que
interagem com a hemicelulose, polissacarídeo heterogêneo constituído de açúcares neutros,
juntamente com celulose, promovendo a adesão entre as células e contribuindo desta forma para
resistência mecânica e coesividade do tecido (ZHONGDONG, 2006).
Os resultados mostraram que quanto aos teores de poliuronídeos, os tratamentos
apresentaram-se significativamente diferentes apenas no 12° dia de armazenamento (Tabela 1). No
entanto, no decorrer do armazenamento, os frutos tratados com 1-MCP por 24 horas, mantiveram
seus níveis de poliuronídeos estáveis até o 15° dia; enquanto, os frutos armazenados com 1-MCP
por 12 horas, apresentaram algumas oscilações, aumentando esta variável no final deste período.
Segundo a FAO e EU (União Européia) (WILLATS; KNOX; MIKKELSEN, 2006), a pectina deve
ser constituída, ao menos de 65% de ácido galacturônico. Com o amadurecimento a decomposição
de macromoléculas da parede celular, que ocasionam, por exemplo, a degradação e solubilização de
pectinas, diminuem o grau de contato entre as células, ocasionando a perda de firmeza dos tecidos
vegetais. A manutenção do teor de acido galacturônico ao longo de 15 dias de armazenamento
tornam o produto apto a suportar os tratamentos térmicos provenientes do processamento
(CHITARRA & CHITARRA, 2005), ou mesmo da manipulação e transporte do fruto dos centros
de produção aos locais de consumo.
Quantos aos teores de celulose, os tratamentos não apresentaram diferenças estatísticas
até o final do experimento, sendo ambos eficientes na conservação dos teores de celulose até o
último dia de armazenamento (Tabela 1).
Diferente das outras variáveis, a hemicelulose apresentou uma redução significativa ao
final do experimento para ambos os tratamentos, 1-MCP-12h (37,8%) e 1-MCP-24h (39,3%). A
hemicelulose é constituída principalmente de xiloglucanas e contribuem com aproximadamente 2025% dos constituintes da parede celular primária. Em geral, as xiloglucanas estão ligadas a
microfibrilas de celulose, pectinas e lignina através de pontes de hidrogênio formando ligações
cruzadas que estabilizam a parede celular (WAKABAYASHI, 2000). GONÇALVES et al. (2006)
também observou uma queda no teor de hemicelulose em frutos de pequizeiro em diferentes
estadios de desenvolvimento. As mudanças na estrutura hemicelulósica associadas ao
amadurecimento são importantes na determinação das mudanças texturais dos frutos, embora as
bases bioquímicas do turnover hemicelulósico ainda não estejam caracterizadas (FISCHER et
al.,1991).
TABELA 1- Teores médios de poliuronídeos, celulose e hemicelulose (%) da parede celular de tomates
Lycopersicon esculentum Mill tratados em intervalos diferentes de exposição ao 1-MCP (12 e 24 horas)
durante 15 dias de armazenamento.

Tratamento

0

Tempo de Armazenamento (dias)
3
6
9
12
Poliuronídeos

1-MCP-12h
1-MCP-24h

55,24Ac*
67,18Aa

78,97Aa
77,62Aa

60,15Abc
70,02Aa

1-MCP-12h
1-MCP-24h

33,94Aab
29,41Aab

33,27Aa
33,17Aa

31,15Aa
37,27Aa

1-MCP-12h

22,45Aa

19,61Aa

20,72Aa

CV

CV

65,02Aabc
71,52Aa

Celulose

26,74Bb
24,84Bb

Hemicelulose

21,77Aa
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Média
Geral

55,10Ac
74,10Ba

77,35Aab
66,47Aa

65,30A
71,15B
10,90

27,22Aab
28,64Aab

30,89Aab
30,54A
32,68Aab
31,00A
11,75

18,49Aab

13,97Ab

19,50A
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24,16Aa
22,38Aab 17,79Abcd 19,86Aabc 12,73Bd
14,67Acd
18,60A
CV
11,42
*Mesma letra maiúscula (na coluna) e minúscula (na linha) indica que os valores médios não diferem
estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade (p ≤ 0,05).

1-MCP-24h

CONCLUSÃO
Ambos os tratamentos foram eficientes na manutenção dos teores de poliuronídeos e
celulose, no entanto não conseguiram retardar a degradação da hemicelulose durante o período de
armazenamento.
Outros estudos devem ser conduzidos levando-se em consideração outros intervalos de
exposição de tomates ao 1-MCP para que se consiga um resultado favorável a todas as frações da
parede celular do fruto e consequentemente na qualidade do mesmo.
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COLONIZAÇÃO POR MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS EM SUBSTRATO
ARTIFICIAL EM UM TRECHO URBANO DO RIO APODI-MOSSORÓ, NA CIDADE DE
MOSSORÓ-RN
Wesley Alves Rodrigues1 Iron Macêdo Dantas2 Janay Clesia Menezes Mota3 Pedro Gomes da
Silveira4 Ana Paula Monteiro da Silva5
RESUMO: Os macroinvertebrados são grupo de grande importância ecológica em ecossistemas aquáticos

continentais, participando das cadeias alimentares um dos elos principais da estrutura trófica do ecossistema
refletindo mudanças ambientais, bioindicadores de qualidade da água Objetivou-se investigar a eficiência do
tipo de substrato na colonização de macroinvertebrados bentônicos em dois substratos artificiais. As coletas
foram realizadas na região marginal do Rio Apodi-Mossoró, em um trecho urbano da cidade de MossoróRN. Foram utilizados cestos de polietileno contendo pedras dos tipos sílica e brita separadamente. Estes
foram distribuídos aleatoriamente na região litorânea do rio. Em cada coleta foram retirados 4 cestos: 2 com
cada tipo, com intervalos de 30 dias, totalizando 7 coletas, sendo o primeiro lote retirado ao trigésimo dia
de exposição. Após serem coletados, os cestos foram lavados em água corrente em peneiras. Foram
acondicionados em depósitos plástico e fixado em álcool 70 %. Em laboratório triados sob bandejas transiluminada a identificação dos invertebrados foi realizada através de microscópio estereoscópico com o
auxílio de bibliografias especializadas. Foram encontrados 10817 espécimes com uma maior abundância de
gastrópodes 10347 seguido de annelidae 409; insecta 57 e uma maior carência de crustácea 4. Nas gaiolas
com pedras brita 6445 organismos e as contendo pedras de sílica 4372 organismos. Concluindo-se que não
há diferença no tipo de substrato para abundância taxonômicos sendo necessários novos estudos para
confirmação.
PALAVRAS-CHAVE: Bioindicadores; Qualidade da Água; Zoobentos

INTRODUÇÃO
A água é um dos assuntos mais discutidos atualmente no mundo. Ela é de fundamental
importância para a sobrevivência dos seres vivos, bem como para as atividades econômicas
desenvolvidas pelo homem. Nas últimas décadas, os ecossistemas aquáticos têm sido alterados em
diferentes escalas como conseqüência negativa de atividades antrópicas tais como mineração,
construção de represas, agricultura entre outras. Os rios integram tudo que acontece nas áreas de
entorno, considerando-se o uso e ocupação do solo (CALLISTO et al., 2001).
A região semi-árida apresenta estiagem prolongada, o que causa oscilações no nível da água
dos reservatórios. A bacia hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró está situada nesta região, e a
conseqüência dessas oscilações é que os corpos aquáticos tornam-se passíveis de sofrerem grandes
variações. Esses são ecossistemas com alto índice de instabilidade ambiental, principalmente em
função das cheias ocasionadas por fortes chuvas (MENEZES e CARAMASCHI, 1994). Por estar
dentro do centro urbano, o Rio Apodi Mossoró, tem sofrido sucessivas agressões e isto tem causado
um forte processo de eutrofização. As alterações na qualidade de água, resultantes dos processos de
evolução natural e de ação antrópica, se manifestam pela redução acentuada da biodiversidade
aquática, em função da desestruturação do ambiente físico, químico e alterações na dinâmica e
estrutura das comunidades biológicas, sendo que o uso de bioindicadores (espécies, grupos de
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espécies ou comunidades) permite uma avaliação integrada dos efeitos ecológicos causados por
múltiplas fontes de poluição (CALLISTO et al., 2001).
Os macroinvertebrados bentônicos vêm sendo utilizados para indicar o estado de degradação
de um curso d’água desde o início do século XVIII. Macroinvertebrados são os invertebrados
visíveis a olho nu e, bentônicos são os que habitam os sedimentos aquáticos, ou seja, os organismos
que vivem associados ao substrato (MARQUES e BARBOSA,2001). Um grupo de grande
importância ecológica em ecossistemas aquáticos continentais, participando das cadeias alimentares
e sendo um dos elos principais da estrutura trófica do ecossistema (EATON, 1995). Além disso, a
interação entre os fatores ambientais, tipo de substrato e sua biocenose determina a composição,
riqueza taxonômica e a distribuição do zoobentos nestes habitats (CARVALHO e UIEDA, 2004).
Estes organismos habitam o substrato de fundo (sedimentos, detritos e algas filamentosas) e
substratos flutuantes de hábitat de água doce, em pelo menos uma fase de seu ciclo vital. Conforme
Rosenberg e Resh (1993), a vantagem dos macroinvertebrados para a avaliação da qualidade da
água são devidas principalmente por sua abundância em todos os sistemas aquáticos, por
explicarem alterações de padrões temporais causadas por perturbações, pela ampla tolerância a
vários graus e tipos de poluição; por serem organismos integradores de diversas funções das
condições ambientais, isto é, então presentes antes e depois de eventos. As análises dos processos
de sucessão ecológica utilizando substratos artificiais podem mostrar importantes aspectos da
estrutura da comunidade de zoobentos.
O uso de substratos artificiais padronizados tem sido utilizado como uma forma de amenizar
os problemas de variabilidade dos substratos naturais nos diferentes locais a serem estudados, sendo
uma técnica empregada desde 1930 (GUERESCHI, 2004), originalmente utilizada para coleta de
macroinvertebrados bentônicos.
A análise do processo de sucessão ecológica, utilizando um substrato artificial pode mostrar
importantes aspectos da estrutura da comunidade zoobentônica. Inicialmente táxons menos
adaptados invadem a área, modificando o ambiente de tal modo a permitir a invasão por outros
grupos que podem excluir seus predecessores.
Os substratos artificiais são artefatos que procuram imitar, de forma parecida, as
características do ambiente a ser amostrado, contendo material disponibilizado para a colonização
por organismos bentônicos (Bicudo r Bicudo, 2004).
Experimentos de colonização permitem conhecer a fauna de invertebrados presentes numa
área, como também possibilitam a análise das mudanças que ocorrem na composição da omunidade
ao longo do tempo (CARVALHO e UIEDA, 2004). Com isso o presente trabalho teve como
objetivo determinar a estrutura taxonômica dos invertebrados em dois substratos artificiais (pedras
silicosas e brita).
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi montado em um trecho do Rio Apodi-Mossoró, dentro da zona Urbana
(IBAMA) da cidade de Mossoró-RN (Figura 01 a e b). As coletas foram distribuídas aleatoriamente
na região marginal do rio em uma faixa de aproximadamente 1m da margem, a uma profundidade
máxima de 1m. Foram realizadas 7 coletas, destas quatro foram realizadas no período seco e três no
período chuvoso. Para o estudo da colonização dos macroinvertebrados, foram utilizadas gaiolas
confeccionadas com tela de polietileno com 2 cm de malha contendo dois tipos de substratos
artificias, um conjunto de aproximadamente 50 pedras silicosas com aproximadamente 5 centímetro
de diâmetro e outro com pedras do tipo brita Nº 25 (figura 02, a e b), como sugerido por Souza, et
al., 2008. As coletas iniciaram a partir do mês de novembro, 30 dias após a montagem do
experimento, com intervalos de um mês entre as coletas sendo retirada 4 gaiolas sendo duas de cada
substrato. O experimento constou de 38 parcelas (14 com pedras silicosas e 14 com brita); com 2
repetições (28 parcelas) sendo as demais para caso de perca ou roubo. Todo o material coletado foi
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pré-lavado em campo sob duas peneiras com malhas de 0,5 e 0,2 mm respectivamente, e
acondicionado em potes plásticos devidamente etiquetados fixados em álcool a 70% e conduzidos
ao laboratório de Biologia I da UERN. Em laboratório o material foi novamente lavado e feitos os
procedimentos de triagem sob bandejas trans-iluminadas. A identificação dos invertebrados foi feita
através de estereomicroscópio com o auxílio de bibliografias especializadas. A análise da estrutura
taxonômica e determinação dos grupos funcionais de alimentação foram determinada, de acordo
com Merrit e Cummins (1984) e Abílio (2002).

a

b

a

b

Figura 01a e b: localização do estado do Rio Grande do Norte no Nordeste do Brasil e do município de
Mossoró, trecho onde foram instalados os substratos artificiais no Rio Apodi-Mossoró, Mossoró-RN.

Figura 02 a e b: Substrato Artificial (predras silicosas e brita) utilizados na amostragem dos
macroinvertebrados em um trecho do Rio Apodi-Mossoró, Mossoró-RN.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Foram encontrados 10.817 espécimes com uma maior abundância de gastrópodes 10.347
divididos em quatro táxons; seguido de annelidae 409 um táxon; insecta 57 divididos em dez táxons
e uma maior carência de crustácea 4 um táxon, apesar da maior quantidade de organismos esta
presente nos gastrópodes a maior riqueza taxonômica foi observada na classe insecta. Nas gaiolas
com pedras brita 6445 organismos e as contendo pedras de sílica 4372 organismos. Os grupos
tróficos funcionais presentes foram: detritívoro-coletor, herbívoro-raspador, detritívoro-filtrador,
carnívoro-engolidor, carnívoro-perfurador. Como mostrado na Tabela 01.
Dentre os organismos coletados observou-se uma maior abundância de organismos
pertencentes aos gastrópodes melanoides apresentando uma maior abundância em relação aos
outros táxons. Diferentemente Uieda e Gajardo (1996), analisando a diversidade e distribuição de
macroinvertebrados em folhiços de um córrego do sudeste brasileiro, observaram que dentre os
invertebrados, a classe Insecta foi mais abundante. Na classe insecta os mais abundantes foram os
Corixidae seguidos dos Chironomidae e Odonata Libellulidae.
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No processo de sucessão ecológica os primeiros organismos a colonizarem os substratos
artificiais foram os gastrópodes: melanoides presentes em todo o experimento nos dois tipos de
substratos, com uma queda na terceira coleta e maior abundancia na primeira coleta, no trabalho
realizado por Souza et al., (2008) não foram tão expressivos no período de chuva, sendo estes mais
freqüentes na época de estiagem. Biomphalaria sendo ausente apenas na primeira e terceira coleta
amplamente distribuído no experimento. Os Annelidae Oligochaeta também foram predominantes
em todas as coletas embora presente apenas em um tipo de substrato na segunda e terceira coleta,
corroborando com este trabalho Guiliatti e Carvalho. (2009) encontrou Oligochaeta em todas as
coletas. Estes citados dominaram a área e modificando o ambiente de modo a permitir a invasão de
outros grupos como os organismos pertencentes à classe insecta: os mais abundante foram os
Corixidae presentes na terceira e quarta coleta, seguido os Chironomidae diferente dos trabalhos
realizados por Thomazi et al. (2009) e Bueno et al. (2003) que destacaram os Chironomidae como
os mais abundantes, também foram bem representativos os Odonata Libellulidae seguindo de
outros táxons menos representativos caracterizando os como sucessores no processo de colonização
como mostrado na Tabela 01.
Com relação à riqueza taxonômica na primeira, quarta e quinta coleta os dois tipos de
substrato apresentaram a mesma quantidade de táxons. Na terceira e sexta coleta a brita uma maior
abundância e a sílica na segunda e sétima coleta (Figura 03). Thomazi et. al. (2008) encontrou uma
diferenças nos diferentes tipos de atratores utilizados lajota (maior diversidade e riqueza) e seixo
branco e amarelo. A coleta que apresentou a maior diversidade e riqueza taxonômica foi à sexta
coleta período de chuvas isto pode esta relacionado a estabilidade do ambiente estudado por poder
ser caracterizado com lótico impossibilitando as gaiolas de serem lavadas. A coleta que apresentou
maior carência foi à segunda. A maior abundancia taxonômica com a brita foi na sexta coleta e
sílica sétima, e maior carência da brita na terceira e silica segunda figura 03. A distribuição dos
macroinvertebrados de cada táxon que encontrado em ambos os substratos estão apresentados na
Figura 04.
Tabela 01: Ocorrência dos principais macroinvertebrados bentônicos em número médio de indivíduos por
metro quadrado nos diferentes substratos no Rio Apodi-Mossoró.
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Figura 03: representação da riqueza taxonômica nos diferentes tipos de substrato no Rio Apodi-Mossoró.

Dos indicadores biológicos de qualidade da água os organismos mais presentes são os
tolerantes as atividades antrópicas como os melanoides, oligochaeta e chironomidae e os rganismos
menos tolerantes foram os Corixidae e Odonatas caracterizando o ambiente estudado com elevado
enriquecimento orgânico.

Figura 04: Representação gráfica dos organismos presentes nos dois diferentes substratos artificiais
(sílica e brita) no Rio Apodi-Mossoró, Mossoró-RN.
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CONCLUSÃO
Os dois substratos foram eficientes com relação à riqueza taxonômica, sendo necessários
novos estudos;
O grupo funcional mais presente foi detritívoro-coletor (quantidade) e carnívoro perfurado
(táxons);
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COMPETÊNCIA TEÓRICA DE GRADUANDOS DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA
A PORTADORES DE FERIDAS
Isabelle Campos de Azevedo¹; Roberta Kaliny de Souza Costa²; Cristyanne Samara Miranda de
Holanda³
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi identificar a competência teórica dos alunos de graduação em enfermagem do
Campus Caicó, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no que se refere à assistência a pessoas com
feridas. A coleta de dados foi realizada durante o mês de dezembro de 2010, utilizando-se como instrumento um roteiro
de entrevista estruturado aplicado com 56 graduandos do 5º, 7º e 9º períodos de enfermagem do referido Campus. Os
dados mostram lacunas no conhecimento dos acadêmicos de enfermagem no tocante a assistência aos portadores de
feridas, englobando não só o domínio de conteúdos e técnicas, mas também a capacidade de decisão e a ação constante
pela atualização dos próprios conhecimentos e aptidões. A análise evidenciou deficiências relacionadas ao ensino e
prática na disciplina de semiologia e semiotécnica de enfermagem, à falta de um perfil de continuidade na aplicação do
conhecimento e à prática de técnicas básicas em outros períodos da graduação. Tais resultados apontam a necessidade
de criação, aplicação e avaliação de metodologias no processo ensino-aprendizagem de enfermagem que permitam ao
acadêmico melhor preparação acerca de conteúdos que envolvam avaliação e tratamento de feridas, tendo como
referência a complexidade das situações vivenciadas no dia-a-dia dos serviços de saúde durante a prestação da
assistência aos portadores de feridas.
PALAVRAS-CHAVE: Cuidados de enfermagem; feridas e ferimentos; Educação em enfermagem.

INTRODUÇÃO
Entre os problemas cutâneos mais frequentes no cotidiano dos serviços de atenção à
saúde, as feridas assumem posição de destaque (MORAIS; OLIVEIRA; SOARES, 2008). Com alta
incidência e prevalência na população, as feridas causam grandes prejuízos na qualidade de vida
dos indivíduos portadores e seus familiares, além de provocarem sensível impacto econômico na
área da saúde (FRANÇA; TAVARES, 2003). Estas se caracterizam pela lesão ou morte aparente
das células teciduais, envolvendo grandes ou pequenas extensões, que podem atingir e comprometer
outros tecidos ou órgãos profundos do corpo. Ainda, podem-se diferenciar quanto à origem, aspecto
e forma e requerem, além de cuidados específicos de tratamento, identificação e intervenção
adequada (POSSO, 2006).
Uma vez tendo um maior contato com os portadores de feridas, acompanhando a sua
evolução e executando curativos, o profissional de enfermagem desempenha um papel de extrema
relevância no que concerne a este tipo de tratamento (TUYAMA et al. 2004). Daí a importância de
uma formação adequada dos enfermeiros a fim de capacitá-los a desenvolver conhecimentos e
técnicas neste âmbito.
A partir da percepção dos diversos problemas detectados na realização, pelos
profissionais de enfermagem, de procedimentos relacionados ao diagnóstico e ao tratamento de
feridas, surgem sérias inquietações que tocam às instituições formadoras, dado que se acredita ser
este contexto também decorrente de deficiências no próprio processo formativo (NOVATO;
CARVALHO, 2000; POLETTI, 2005), no qual conhecimentos e aptidões ensinados não
fundamentam de forma efetiva a prática profissional.
¹Discente do Curso de Graduação em Enfermagem (UERN), Campus Caicó, Caicó/RN, Brasil. Bolsista PIBIC/CNPq (vigência 20102011). E-mail: isabellebr2511@gmail.com.
² Enfermeira. Mestre em Enfermagem (PGENF-UFRN). Professora Assistente III do Curso de Graduação em Enfermagem (UERN),
Campus Caicó, Caicó/RN, Brasil. E-mail: robertaksc@bol.com.br.
³ Enfermeira. Mestre em Enfermagem (PGENF-UFRN). Professora Assistente III do Curso de Graduação em Enfermagem (UERN),
Campus Caicó, Caicó/RN, Brasil. E-mail: csmhn@hotmail.com.
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Dentre as diversas deficiências encontradas podem ser citadas aquelas relacionadas à
realização de procedimentos básicos como: escasso conhecimento referente à ação farmacológica,
com uma utilização inadequada de substância e produtos; descuido com a assepsia e manuseio de
materiais estéreis; ciência insuficiente da fisiopatologia da ferida para adequar melhor o tratamento
(NOVATO; CARVALHO, 2000).
É importante salientar que existe uma escassez de produção científica que justificam a
realização do estudo como forma de subsidiar novas pesquisas relacionadas à importância da
avaliação do ensino, no que concerne ao processo ensino-aprendizagem de enfermagem na
assistência aos portadores de feridas, para que através de uma melhor qualidade do mesmo
possamos alcançar a melhoria da atenção nos serviços de saúde. Assim, o estudo objetivou
identificar a competência teórica dos acadêmicos do Curso de Enfermagem do Campus Caicó, da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, no que diz respeito à assistência a
pessoas com feridas.
MATERIAL E MÉTODOS
O percurso metodológico utilizado neste estudo fundamentou-se nos critérios da
pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem quantitativa não experimental. O cenário de
desenvolvimento da pesquisa foi o Curso de Graduação em Enfermagem do Campus Caicó, da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, localizado no município de Caicó/RN.
A coleta de dados ocorreu no mês de dezembro de 2010, sendo entrevistados 56
acadêmicos do Curso de Graduação em Enfermagem do 5º, 7º e 9º períodos, incluídos na pesquisa
por atenderem aos seguintes critérios: estar regularmente matriculado, ter cursado a disciplina Bases
da Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem e aceitar participar do estudo. Todos os sujeitos que
atenderam aos critérios de inclusão foram convidados e esclarecidos sobre os propósitos do estudo,
sendo respeitado, principalmente, o interesse e a concordância em participarem.
Como instrumento de coleta de dados utilizou-se a entrevista estruturada, contendo
questões de múltipla escolha, referentes a duas categorias de análise: a primeira atinente à
caracterização dos sujeitos e a segunda caracterizando o conhecimento dos graduandos sobre a
assistência ao portador de feridas.
Depois de coletados, os dados foram digitados em planilha eletrônica do Microsoft
Excel 2000 XP, tabulados e organizados em tabelas referentes à caracterização acadêmica dos
sujeitos e ao conhecimento sobre a assistência ao portador de feridas, contendo a frequência simples
e absoluta dos dados. Estes foram, posteriormente, confrontados com os achados da literatura sobre
o tema.
O estudo tem como referencial ético a Resolução de Nº 196/96 do Conselho Nacional
de Saúde, tendo sido submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN) e autorizado mediante o protocolo 113/2010, com parecer de aprovação
homologado em 12 de novembro de 2010.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A presente análise e discussão dos resultados foi dividida em duas fases: 1. Dados de caracterização
acadêmica e 2. Conhecimento sobre a assistência ao portador de feridas.
1. DADOS DE CARACTERIZAÇÃO ACADÊMICA
Entre os graduandos do curso de enfermagem da UERN que participaram do estudo,
observou-se que a maioria (43%) estava cursando o quinto período, 30% o sétimo período e 27% o
nono período, dado que pode justificar e caracterizar a recente implantação do curso de graduação
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em enfermagem na Região do Seridó, com pequenas turmas de alunos ingressando anualmente,
considerando ainda as desistências, transferências, desnivelamento, entre outros.
No item disciplinas de acesso ao conteúdo de feridas, todos os discentes (100%)
responderam ter tido aproximação com tal temática durante a disciplina Semiologia e Semiotécnica
de Enfermagem. Na enfermagem, é a partir da disciplina Semiologia e Semiotécnica que os
discentes têm o momento oportuno para aprender, praticar e realizar as técnicas durante o ato de
cuidar, ou seja, é nessa disciplina que o graduando se aproxima do saber fazer da profissão por meio
da díade teoria-prática (MENESES; ANDRADE; DINIZ, 2005), tendo em vista que no âmbito de
tal disciplina se encontram a maior parte das técnicas de enfermagem estudadas.
Nesse estudo, 61% dos discentes afirmaram não ter se aprofundado em conteúdos sobre
feridas, como também, 68% não participaram de treinamentos ou curso extracurricular acerca dessa
temática. Contudo, atualmente, é essencial a contínua atualização e qualificação dos graduandos e
dos profissionais de enfermagem no que diz respeito às feridas, uma vez que os processos
etiológicos das lesões epiteliais são os mais diversos possíveis e a cada dia surgem novos produtos e
materiais no mercado para o seu tratamento (RIBEIRO; LOPES, 2006; SILVA; FIGUEIREDO;
MEIRELES, 2010).
Dentre os entrevistados, 89% afirmaram que tiveram a oportunidade de prestar cuidados
a pessoas com feridas. Os dados da pesquisa mostram que é durante as disciplinas do curso e na
trajetória dos estágios extracurriculares que os acadêmicos de enfermagem têm maior possibilidade
de exercerem assistência, tais resultados são corroborados por outros estudos nacionais quando
indicam que os graduandos conhecem e enfrentam esses desafios nos espaços e momentos de
formação, onde têm a oportunidade de conhecer e vivenciar o papel do enfermeiro, aproximando o
aluno da futura prática profissional (ECHER et al. 2003; SALOMÉ; ESPÓSITO, 2008; PAIVA;
MARTINS, 2011).
Sobre a observação de cuidados a pessoas com feridas, 100% dos participantes da
pesquisa afirmaram ter observado a prestação de assistência. A observação é uma ferramenta
simples e que pode ser utilizada técnica e cientificamente como um meio de análise e captação de
dados durante a assistência ao portador de lesões cutâneas.
2. CONHECIMENTO SOBRE A ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE FERIDAS
Com relação à quais conhecimentos são necessários ao desenvolvimento de uma boa
assistência ao portador de feridas, 91% dos graduandos apontou as medidas de prevenção, a
avaliação clínica e conhecimento de necessidades, 96% os tipos de tratamento e os tipos de feridas e
98% o processo de cicatrização. Esses resultados revelam que a maioria dos discentes tem sua
atenção voltada para os aspectos clínicos da patologia, desconsiderando o lado
subjetivo/psicológico/emocional e as condições financeiras do paciente que, também, permeiam e
interferem no processo de cura ou cicatrização da lesão (PEREIRA; BACHION, 2003; FRANCO;
GONÇALVES, 2008).
De acordo com Silva, Figueiredo e Meireles (2010) e Vasconcelos et al. (2011), a
assistência prestada não deve ser mediada apenas pela lesão, é imprescindível que o enfermeiro
atenda o portador de feridas de forma individualizada e integral, analisando, ainda, seu estilo de
vida, seu trabalho e sua subjetividade, para que, dessa maneira, o mesmo possa promover uma
assistência de qualidade, proporcionando melhoria nas condições de vida do paciente/família.
No tocante aos elementos necessários na assistência ao portador de feridas, verificou-se
que menos da metade dos sujeitos (39%) levaram em consideração a avaliação clínica e que, um
número menor ainda de graduandos (13%), optou pela resposta recursos financeiros do tratamento.
Dessa forma, pode-se inferir que estes ainda mantêm uma visão reducionista acerca da assistência
ao paciente, além da inexperiência e imaturidade inerentes à etapa da formação em que se
encontram (SCHERER; SCHERER; CARVALHO, 2006).
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Ainda sobre a assistência, quando questionados sobre os aspectos a serem avaliados e
considerados no portador de feridas, 98% responderam a higiene pessoal do paciente, a existência
de doenças crônicas e as condições sócio-econômicas.
A higiene é um importante aspecto a ser observado durante a avaliação do portador de
lesão epitelial, dada a sua relevância na defesa/proteção da ferida contra novos microrganismos
patogênicos. A falta deste hábito pode causar alterações na flora cutânea, comprometendo todo o
processo de cura da ferida e o surgimento de novas lesões (SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES,
2010). Dessa maneira, tanto o paciente, quanto os familiares/cuidadores, devem ser orientados a
respeito da importância da higiene pessoal e ambiental.
Outro aspecto considerado pela maioria dos entrevistados foram as condições sócioeconômicas, que devem ser compreendidas além da situação financeira, tendo-se que levar em
consideração todo o estilo de vida em que o indivíduo está imerso, como moradia, trabalho,
educação, crenças e apoio sócio-familiar. Porém, vale salientar que, muitas vezes, a falta de
recursos financeiros não permite que o portador de ferida consiga aderir ao tratamento mais
adequado para seu tipo de lesão (FRANCO; GONÇALVES, 2008), como também, a falta de
recursos materiais nos serviços de saúde não darão, de certa forma, o suporte necessário a esse
usuário (POLIGNANO, 2001).
No que diz respeito à avaliação de uma ferida, 82% apontaram a temperatura ao redor
da lesão, 96% o odor, 88% a presença de dor, 100% a presença de exsudato e necrose. Estudo
semelhante foi realizado por Santos et al. (2010), onde os acadêmicos apontam os sinais de infecção
de feridas, entre os quais foram citados a presença de exsudato (85,7%), a temperatura ao redor da
lesão/calor (61,4%), o odor (47,1%) e a presença de dor (44,3%).
Acerca dos recursos materiais conhecidos pelos graduandos e que podem ser utilizados
na avaliação de feridas, grande parte dos pesquisados (63%) respondeu régua para medir a ferida,
52% espátulas, 59% fotografia para acompanhar a evolução, 77% observação.
Os graduandos mostraram, de acordo com os dados do estudo, que têm conhecimento
restrito acerca dos recursos materiais que podem ser utilizados na avaliação de feridas, o que poderá
dificultar a assistência dispensada ao portador e comprometer a escolha do tratamento adequado,
pois ao enfermeiro cabe a responsabilidade de conhecer os recursos materiais disponíveis no
mercado para avaliação das lesões cutâneas.
Quando questionados sobre os aspectos que dificultam a assistência ao portador de
feridas, a maioria dos participantes (70%) apontou o conhecimento sobre substâncias e produtos
para tratar feridas. Esse dado corrobora com pesquisa realizada no Centro de Ciências da Saúde da
Universidade Federal da Paraíba, na qual o maior índice de erros (70%) está relacionado à questão
sobre o tipo de cobertura mais adequada para o tecido de granulação (SANTOS et al. 2010).
Atualmente, há uma grande variedade de coberturas industrializadas e dentre os
produtos mais utilizados no tratamento de feridas, estão os ácidos graxos essenciais (AGE), filmes,
hidrocoloide, hidrogel, curativos com gaze, alginatos, espumas, carvão ativado, colágeno, papaína,
sulfadiazina de prata, curativo a vácuo e terapia compressiva (FRANCO, GONÇALVES; 2008;
MALAGUTTI; KAKIHARA, 2010; SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2010).
Dessa maneira, é indispensável que os acadêmicos de enfermagem, assim como, os
profissionais dessa área, conheçam os tipos de coberturas, substâncias e produtos existentes no
mercado para o tratamento de feridas, pois seu uso inadequado ou desnecessário pode causar
interações medicamentosas que atrapalhem a migração das células epidérmicas, prolongando ou, até
mesmo, cessando o processo de cicatrização, comprometendo todo o tratamento (MANDELBAUM,
SANTIS, MANDEUBAUM, 2003).
Dentre as medidas e ações que devem ser consideradas na prevenção de feridas, 91%
respondeu identificar fatores de risco e direcionar o tratamento preventivo individualizado, como
também, observar as áreas vulneráveis da pele de pacientes que apresentam fatores de risco para o
desenvolvimento de feridas.
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Tais medidas e ações só podem ser direcionadas diante de uma anamnese e exame físico
bem apurados, visto que é a partir dos dados revelados na inspeção semiológica e através dos sinais
e sintomas identificados na lesão e no paciente como um todo, que será possível identificar os
fatores de risco para o surgimento de lesões epiteliais, como também, elaborar um plano de
cuidados preventivos que atenda as necessidades básicas individuais (SILVA; FIGUEIREDO;
MEIRELES, 2010).
A observação das áreas vulneráveis da pele de pacientes que apresentam fatores de risco
para o desenvolvimento de feridas como diabéticos, portadores de doenças cardiovasculares e
respiratórias, aqueles que apresentam restrições no quadro nutricional ou incapacidade nos sistemas
digestório e locomotor, são de fundamental importância para a prevenção do desenvolvimento de
lesões epiteliais (MALAGUTTI; KAKIHARA, 2010; SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2010).
No item aspectos que devem ser considerados na realização de um curativo, 100%
assinalaram tipo de ferida e a presença de exsudato, 98% preservação de técnicas assépticas e 96%
a presença ou ausência de infecção. Iron (2005), Malagutti e Kakihara (2010) e Silva, Figueiredo e
Meireles (2010), afirmam que todos esses aspectos devem ser contemplados durante a execução de
curativos.
É importante ressaltar que a avaliação da ausência ou presença de exsudado na lesão e
seu aspecto são elementos indicativos de infecção e/ou de modificação no processo de cicatrização
da ferida, que auxilia tanto no diagnóstico clínico quanto na escolha ou manutenção da terapia
utilizada (BAJAY; ARAÚJO, 2006).
A manutenção de técnicas assépticas, como a lavagem das mãos, são medidas
importantes no controle de infecções, pois diminui a carga contaminante adquirida pelas mãos
durante, por exemplo, o manejo de feridas infectadas, fezes, lixo e coletores de urina, poderosas
fontes de contaminação (SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2010).
Quanto à finalidade dos curativos e coberturas, 100% responderam prevenir a
contaminação. De acordo com Iron (2005), o propósito mais simples dos curativos e coberturas é
proteger a lesão do ambiente externo evitando, assim, sua contaminação. Estudo realizado por
Salomé (2009) corrobora com esse dado mostrando que 73,3% dos enfermeiros que participaram da
pesquisa responderam que a finalidade ou característica ideal de um curativo é proteger a ferida e
preveni-la da contaminação bacteriana.
Quando questionados acerca da capacidade de fornecer as devidas informações aos
portadores de feridas quanto ao autocuidado com a lesão, após alta ou realização de curativos, a
maioria (89%) afirmou estar apto a dar informações.
O fornecimento de orientações acerca do cuidado com feridas exige do acadêmico de
enfermagem um conhecimento amplo acerca dos tipos de materiais e medicamentos utilizados para
a realização de curativos, do processo cicatricial, dos tipos de feridas, da anatomia e fisiologia da
pele, dos custos financeiros do tratamento, de como avaliar e tratar uma ferida, dos fatores
intrínsecos e extrínsecos ao portador (SILVA; PEREIRA; MESQUITA, 2004), ou seja, é
imprescindível primar pela integralidade da pessoa (SANTOS; BRANDÃO; CLOS, 2009).
Além disso, as orientações para os cuidados no domicilio devem ser expostas de forma
clara e objetiva, sempre levando em consideração o grau de instrução do portador e
família/cuidador, o nível sócio-econômico, o estilo de vida/trabalho e sua cultura/valores. Essas
considerações precisam ser apreciadas, pois podem influenciar na forma de aceitar, pensar e atuar
na adesão do tratamento proposto.
CONCLUSÃO
A assistência a pessoas com feridas exige preparo e conhecimento e atualização
constante do enfermeiro sobre procedimentos relacionados ao diagnóstico e ao tratamento de lesões
cutâneas, equipamentos de trabalho, além de aspectos individuais do portador como o contexto
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social e familiar no qual está inserido. A preparação de profissionais capacitados para desenvolver
conhecimentos e técnicas neste âmbito deve ocorrer ainda na graduação, fundamentando de forma
efetiva a prática assistencial.
Na realidade do Curso de Enfermagem do Campus Caicó da UERN, o estudo
demonstrou que, de maneira geral, os graduandos possuem boa fundamentação teórica envolvendo
a avaliação e o tratamento de lesões de pele, porém apontaram a existência de lacunas englobando
não só o domínio de conteúdos e técnicas, mas também a capacidade de decisão e a ação constante
pela atualização dos próprios conhecimentos e aptidões.
A análise evidenciou deficiências relacionadas ao ensino e prática na disciplina de
semiologia e semiotécnica de enfermagem, à falta de um perfil de continuidade na aplicação do
conhecimento e à prática de técnicas básicas em outros períodos da graduação.
Tais resultados apontam que é necessário contemplar conteúdos teóricos e práticos
sobre assistência ao portador de lesões cutâneas nas demais disciplinas do currículo do curso, além
da necessidade de criação, aplicação e avaliação de metodologias no processo ensino-aprendizagem
de enfermagem que permitam ao acadêmico melhor preparação acerca de conteúdos que envolvam
avaliação e tratamento de feridas, tendo como referência a complexidade das situações vivenciadas
no dia-a-dia dos serviços de saúde durante a prestação da assistência aos portadores de feridas.
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CONHECIMENTOS E ATITUDES DOS MOTOTAXISTAS DA CIDADE DE CAICÓ-RN
ACERCA DA QUEILITE ACTÍNICA

Ligia Oliveira Pinto ¹; Jamile Marinho Bezerra de Oliveira²; Gilmara Celli Maia de Almeida³
RESUMO: A queilite actínica é uma lesão cancerizável que pode evoluir para o carcinoma de lábio inferior, resultante
da exposição excessiva ao componente ultravioleta da radiação solar. É uma alteração que acomete principalmente
indivíduos do sexo masculino e que têm atividades ocupacionais que despendem muito tempo no sol. Os mototaxistas
apresentam-se como profissionais com risco de desenvolvê-la devido exposição progressiva à radiação. Baseado nestes
conhecimentos, este estudo teve como objetivo conhecer a percepção dos mototaxistas frente à queilite actínica
esperando obter subsídios para o desenvolvimento de ações educativas. A pesquisa foi realizada através da aplicação de
questionários estruturados a 420 mototaxistas, contendo questões sobre aspectos socioeconômicos e perguntas acerca de
uso de protetor solar, presença de lesão labial e identificação de fatores de risco como o fumo e álcool. O perfil dos
mototaxistas correspondeu quase na totalidade de pessoas do sexo masculino (99,29%), com idades entre 26 e 60 anos.
Destes, 58,13% trabalham mais de 8 horas por dia expostos ao sol, verificando que apenas 16,23% fazem uso de
protetor labial e que 72,14% fazem uso do álcool. No que concerne ao conhecimento de doenças labiais, observou-se
que 71,67% não sabiam da existência, contudo, 47,14% relataram que já tiveram alterações em lábio. Os resultados
foram importantes para verificar a associação entre os fatores de risco descritos na literatura em um grupo de
trabalhadores que é pouco estudado e que representa uma população de risco para o desenvolvimento da lesão
cancerizável.
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INTRODUÇÃO
A exposição contínua ao sol pode causar, muitas vezes, danos irreparáveis,
principalmente se ocorrer de forma constante, nos horários de maior incidência dos raios solares e
sem a devida proteção (TOMMASI, 2002; SILVA, 2006).
A queilite actínica, ou solar, é definida como uma condição degenerativa do epitélio de
revestimento, causada pela ação da radiação ultravioleta do sol sobre os lábios (COLEMAN e
NELSON, 1996). O lábio inferior é mais freqüentemente acometido principalmente pela sua
localização anatômica, favorecendo a ação de agentes do meio ambiente, alimentos e substâncias
irritantes como o tabaco e o álcool. De acordo com Marcucci (1997) o potencial de transformação
maligna da lesão pode ser aumentado quando associado a outros fatores carcinogênicos, como o
álcool e principalmente o fumo. A queilite actínica pode evoluir para o carcinoma de lábio
(DOMANESCHI, et al 2003) e estima-se que 95% dos casos de câncer de lábio originam-se da
queilite actínica (PIRES, 2001).
Herter (1999) declarou que o câncer de lábio ocorre em torno de 15% em relação às
neoplasias malignas de cabeça e pescoço; mas, pode chegar a 30% em regiões com intensa luz
solar. Desses cânceres, 97% localizam-se no lábio inferior.
As lesões são geralmente assintomáticas, podendo ser brancas, vermelhas, brancas com
áreas vermelhas e também ulceradas. Nos estágios iniciais e devido a sua evolução lenta, o paciente
relaciona o processo como uma decorrência da idade, por isso, negligencia-o podendo alcançar
estágios avançados, possibilitando a instalação do câncer labial (SILVEIRA et al, 2009).
Clinicamente, a queilite actínica também pode apresentar atrofia labial, áreas pálidas com erupções,
superfície áspera e escamosa e ulceração focal crônica (MIRANDA, 2009). O aparecimento de
elevações sobre a lesão, áreas eritematosas, fissuras, ulceração e sangramento são sinais importantes
de que provável cancerização esteja ocorrendo (TOMMASI, 2002).
No que se refere às características histopatológicas, esta condição exibe atrofia epitelial,
graus variados de displasia, infiltrado crônico de células inflamatórias, além de uma faixa de tecido
conjuntivo com alteração basofílica, acelular e amorfa, conhecida como elastose solar (alteração do
colágeno e das fibras elásticas induzida pela luz ultravioleta) (NEVILLE et al, 2009).
Marcucci (1997) esclarece que, quanto ao tratamento, devemos promover a proteção
dos lábios aos raios solares com o uso de chapéus de abas largas, cremes labiais protetores, batons à
base de PABA a 5% (ácido para-aminobenzóico). O fluorouracil-creme a 5% pode ser usado como
curativo. Cirurgias podem ser necessárias, mas com indicação bem precisa, como é o caso de
suspeitas clínicas. Pennini et al (2000) afirmam que o tratamento visa à prevenção do
desenvolvimento do câncer labial, à redução do quadro antiestético e ao incômodo provocado pelas
erosões, crostas e asperezas típicas da lesão.
Pires et al (2001) ressaltam a importância da detecção precoce da queilite actínica com a
instituição de medidas preventivas e controle clínico dos pacientes, tentando evitar o
desenvolvimento de um câncer de lábio. Escovich e Novelli (1999) relataram que, nas últimas
décadas, tivemos muitos avanços no conhecimento de como tratar o câncer bucal, mas o que limita
suas possibilidades terapêuticas é o diagnóstico tardio.
Neste sentido, elucidar os aspectos acerca da queilite actínica com os motoraxistas da
cidade de Caicó-RN torna-se relevante, uma vez que, são profissionais cuja ocupação requer
exposição contínua ao componente ultravioleta da radiação solar, e o município de Caicó-RN
apresenta temperatura média que ultrapassa os 30 graus Celsius; além de serem representados
principalmente por indivíduos do sexo masculino e de pele clara. Assim, é importante conhecer a
percepção destes profissionais no que concerne ao conhecimento sobre a queilite actínica, pois
quanto maior o acesso à informação, maior será a conscientização sobre a importância dos cuidados
com esta lesão cancerizável e maior será a adesão às medidas preventivas e de auto-cuidado,
esperando desta forma, através desta pesquisa obter subsídios para o desenvolvimento de ações
educativas futuras facilitando o diagnóstico precoce.
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MATERIAL E MÉTODOS
Tratou-se de uma pesquisa do tipo exploratório-descritiva, com abordagem quantitativa,
realizada nas 32 praças de mototaxi existentes na cidade de Caicó-RN no período compreendido
entre agosto de 2010 a maio de 2011. A população definida para o estudo foi constituída por 420
mototaxistas, inseridos nos seguintes critérios de inclusão: mototaxistas que estavam presentes na
praça à espera de passageiro com idade superior a 25 anos; que trabalhavam a mais de 02 anos na
referida profissão e que estavam cadastrados na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços
Urbanos da prefeitura de Caicó-RN . Caso no momento da aplicação dos questionários, algum
mototaxista estivesse ausente por está transportando passageiros, o pesquisador foi orientado a
retornar na referida praça para concluir a aplicação dos questionários.
Como instrumento de coleta de dados foi aplicado um questionário estruturado com
questões abertas e fechadas para a população do estudo que foi entrevistada por um único
pesquisador, após a obtenção da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A
validação do instrumento foi feita através da opinião de alguns professores da área acerca do
questionário, bem como o mesmo foi aplicado a alguns mototaxistas para verificar o nível de
entendimento das questões. Desta forma, o questionário foi aplicado a fim de avaliar a associação
entre as percepções e as atitudes dos mototaxistas perante o conhecimento das características e
presença da queilite actínica. As variáveis sócio-econômicas, como idade, renda e escolaridade
foram verificadas, além de um retrato das atitudes como o uso de proteção labial. Observou-se
também o comportamento dos mototaxistas quanto aos fatores de risco: fumo e álcool.
Os dados foram analisados através de estatística descritiva com apresentação de
freqüências absolutas e percentuais. Os dados quantitativos resultantes dos questionários aplicados
com os sujeitos da pesquisa foram digitados em planilha eletrônica do Microsoft Excel XP e
organizados em tabelas e gráficos contendo as freqüências absolutas e relativas dos dados.
O estudo teve como referencial ético a Resolução de nº 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde/MS, tendo sido submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte (UERN) e autorizado mediante o protocolo 066/2010.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

No presente estudo foi observado que 417 mototaxistas (99,29%) eram do sexo masculino
e apenas 3 (0,71%) eram do sexo feminino, com idades predominantemente entre 26 a 30 anos
(42,58%) e leucodermas (80,23%), estes dados corroboram as afirmativas de Crivello Junior (2005)
que relatou que a queilite actínica é mais freqüentemente encontrada em indivíduos do sexo
masculino com idade aproximada dos 30 anos e de pele clara que se expõem assiduadamente ao sol.
Ainda, no estudo realizado por Cavalcante et al (2008) foi verificado que dos 29 pacientes com
diagnóstico de queilite actínica, 72% deles eram homens e 93% eram leucodermas.
Com relação ao tempo de exposição ao sol tem-se que 243 mototaxistas (58,13%)
trabalham 8 horas por dia e 71(16,71%) trabalham 9 horas por dia em horários onde a temperatura
se encontra elevada (Figura 1).
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Figura 1 – Gráfico demonstrativo do tempo de exposição solar por parte dos mototaxistas.

Apesar do elevado tempo de exposição à radiação solar, foi constatado que os
mototaxistas não realizam a proteção devida contra essa radiação, pois 191(45,70%) não utilizam
qualquer tipo de proteção e apenas 31(16,23%) usam protetor labial. Boraks (2001) afirma que a
radiação solar é um importante fator carcinogênico para o desenvolvimento do câncer de lábio e que
o cirurgião dentista deve redobrar os cuidados na avaliação de pacientes que sejam leucodermas e
que trabalhem expostos ao sol.
Em relação ao uso do fumo, os resultados foram satisfatórios, uma vez que 339
mototaxistas (81,10%) eram não usuários e apenas 49 (11,72%) eram fumantes. Markopoulos
(2004) defende que 60% dos pacientes com queilite actiníca fazem de algum tipo de fumo.
Diferentemente do fumo, no que concerne ao consumo de bebida alcoólica, a pesquisa expõe
resultados elevados quanto a ingestão desta, pois 286 dos entrevistados (68,42%) fazem uso do
álcool e 25(5,98%) são ex-usuários (Figura 2). Sendo este aspecto abordado por Marcucci (1997)
que afirma que o potencial de transformação maligna da queilite actínica aumenta quando associado
a fatores carcinogênicos, como o álcool e o fumo.
Fumante?

Consome bebida alcoólica?

Figura 2 – Gráfico demonstrativo quanto ao uso do fumo e consumo do álcool pelos mototaxistas.

No que se refere ao conhecimento das doenças labiais, a pesquisa mostra a necessidade
de esclarecer a importância dos cuidados de saúde e de maneira mais específica, os cuidados quanto
à prevenção e ao diagnóstico precoce da queilite actínica, uma vez que, verificou-se o total
desconhecimento por parte dos mototaxistas quanto a existência desta lesão cancerizável e que 300
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mototaxistas (71,42%) não conhecem nenhuma lesão labial, sendo observado que apenas 120
(28,57%) tem conhecimento sobre algumas doenças que acometem os lábios. Contudo, apesar da
grande maioria ter relatado o não conhecimento acerca das doenças labiais, constatou-se que quase
metade dos mototaxistas já apresentaram alguma lesão nos lábios (Tabela 1).
Tabela 1 - Distribuição da população da pesquisa quanto ao conhecimento e presença
de doenças labiais utilizando valores absolutos (n) e relativos (%).

CONCLUSÃO
Os resultados dessa pesquisa foram importantes para verificar a associação entre os
fatores de risco descritos na literatura em um grupo de trabalhadores que é pouco estudado e que
representa uma população de risco para o desenvolvimento da lesão cancerizável.
Percebeu-se a carência destes profissionais com relação aos cuidados de saúde e as
medidas básicas de prevenção. Destacando que são indivíduos, em sua grande maioria, do sexo
masculino, que passam muito tempo expostos a radiação solar e com muitos anos de profissão.
Apesar de quase metade dos mototaxistas já apresentarem alguma lesão labial, a grande
maioria relatou o não conhecimento acerca das doenças labiais, o que denota necessidade de ações
educativas para esse grupo de trabalhadores, sendo portanto, já iniciado a seleção de discentes para
efetivação de ações extensionistas.
A pesquisa contribuiu satisfatoriamente para com a população alvo, uma vez que no
momento da aplicação dos questionários foram esclarecidas muitas dúvidas, assim como, foi
realizada a divulgação da Universidade do Estado (UERN) neste município para que procurem o
serviço para maiores esclarecimentos e consultas.
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CUIDAR DE CRIANÇAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO: AS PRÁTICAS
ASSISTENCIAIS REALIZADAS NO CENTRO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA DE
MOSSORÓ
Cintia Mikaelle Cunha de Santiago1; Daniela Godeiro Carlos2; Fátima Raquel Rosado
Morais3
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo que objetivou apreender a prática cotidiana do setor pediátrico do
Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró (COHM) e as percepções dos trabalhadores de enfermagem acerca da
assistência prestadas as crianças em tratamento oncológico ambulatorial. Para tanto se utilizou a observação participante
e as entrevistas em profundidade, para o conhecimento da estrutura e da dinâmica assistencial, bem como para a
captação do contexto das ações desenvolvidas neste espaço. Dos resultados foi possível constatar a positiva dinâmica
interrelacional e a apropriada comunicação entre equipe de enfermagem, criança e família. Nos discursos da equipe de
enfermagem foi reforçada a importância do respeito mútuo, do acolhimento e a necessidade de entendimento das
queixas e anseios dos diferentes interlocutores, na perspectiva de minimizar estresses e ansiedades e tornar o difícil
tratamento o menos traumático para as famílias e as crianças. Percebe-se, portanto, que a enfermagem do COHM busca
realizar uma assistência integral, que não abarca só procedimentos técnicos, mas que proporciona um cuidado que
privilegia o humano, atendendo as necessidades do paciente/família. É possível inferir que a realização de práticas que
buscam atender aos usuários de forma mais humana e integralizada, proporcionam uma maior interação entre quem
cuida e quem é cuidado, potencializando a colaboração e a aceitação mais tranquila do tratamento e da assistência.
PALAVRAS CHAVES: Oncologia; Cuidado em saúde; Relações Enfermeiro-Paciente; Integralidade.

INTRODUÇÃO
O câncer se constitui como um importante problema de saúde pública sendo responsável
por mais de 12% de todas as causas de óbito do mundo, ou seja, mais de 7 milhões de pessoas
morrem da doença anualmente (BRASIL, 2007). O câncer é considerado um processo patológico
que começa quando uma célula normal é transformada pela mutação genética do DNA celular. Essa
célula forma um clone e começa a se proliferar de maneira anormal, ignorando sinais de regulação
do crescimento caracterizado como normal. As células adquirem as características invasivas, e as
alterações acontecem nos tecidos adjacentes (BRUNNER; SUDDARTH, 2009).
Um aspecto que deve ser destacado nesta neoplasia maligna é o fato dela acometer os
diferentes indivíduos, independente da sua faixa etária. No Brasil, assim como nos países
desenvolvidos, o tumor maligno já representa a segunda causa de mortalidade proporcional entre
crianças e adolescentes, perdendo apenas para causas relacionadas à violência e aos acidentes
(INCA, 2007).
O câncer na criança geralmente afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de
sustentação (INCA, 2007). Internacionalmente os tumores pediátricos mais comuns são as
leucemias os linfomas e os que se localizam no sistema nervoso central. No Brasil estes tipos
também apresentam maior incidência na infância, sendo à leucemia o tipo que mais acomete
crianças menores de cinco anos (INCA, 2008).
A descoberta dessa doença traz para o infante e sua família o medo do tratamento, da
dor, do sofrimento e da mutilação, situações comuns diante desse problema. Além disso, o estresse
devido ao grande período de hospitalização, a dificuldade de adaptação a nova rotina e a
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insegurança em relação ao futuro, devido ao risco de morte, causam impacto na vida dessas pessoas
e no ambiente ao qual estão inseridos (CARDOSO, 2007).
Diante disso é necessário que a equipe de saúde envolvida no cuidado da criança
trabalhe na perspectiva de facilitar o seu tratamento. É importante que esses profissionais conheçam
todos os aspectos que envolvem essa doença, não enxergando só os fatores biológicos, mas as
diversas condições que determinam essa neoplasia, para que a relação com o paciente e sua família
seja mais completa e mais humana (CARDOSO, 2007).
INCA (2007) traz que tão importante quanto o tratamento do câncer em si, é a atenção
dada aos aspectos sociais da doença, uma vez que a criança doente deve receber atenção integral,
inseridos no seu contexto familiar. A cura não deve se basear somente na recuperação biológica,
mas também no bem-estar e na qualidade de vida do paciente. Neste sentido, não deve faltar ao
paciente e à sua família, desde o início do tratamento, o suporte psicossocial necessário, o que
envolve o comprometimento de uma equipe multiprofissional e a relação com diferentes setores da
sociedade, envolvidos no apoio às famílias e à saúde de crianças.
No decorrer do processo terapêutico do paciente oncológico, a equipe de enfermagem é
a categoria que esta mais próxima desse usuário, pois presta cuidados contínuos às crianças, o que
tende a possibilitar uma maior interação entre o enfermeiro e a criança/ família (SANTIAGO;
MORAIS, 2011). Por essa maior aproximação, esta equipe pode se caracterizar como uma
ferramenta para avaliação das práticas em saúde desenvolvidas a estes pacientes. Entender como
essas ações são percebidas, inclusive por quem presta a assistência, é condição indispensável para a
melhoria da qualidade do cuidado oferecido a população, incluindo os infantes em tratamento
oncológico.
Assim, por Mossoró ter um serviço especializado nessa área, sendo a demanda contínua
de crianças com câncer; pelas necessidades que se expressam neste encontro entre quem cuida e
quem é cuidado e pelas questões práticas demandarem um atendimento digno e capaz de satisfazer
familiares e crianças, é preciso que estas práticas sejam conhecidas e repensadas. Dessa forma, esse
estudo objetiva apreender a prática cotidiana do setor pediátrico do Centro de Oncologia e
Hematologia de Mossoró (COHM) e as percepções dos trabalhadores de enfermagem acerca dessa
assistência.
MATERIAL E MÉTODOS
Pesquisa de natureza qualitativa desenvolvida com trabalhadores de enfermagem que
atuam no Centro de Oncologia e Hematologia (COHM) de Mossoró-RN. O COHM é uma Unidade
de Referência no Tratamento do Câncer da região Oeste Potiguar. Caracteriza-se como unidade de
alta complexidade, de caráter privado, única região credenciada pelo Sistema Único de Saúde para
atender as necessidades da população com problemas em hematologia e oncologia.
Para a definição do espaço e delimitação da amostra optou-se pela equipe de
enfermagem, sendo as entrevistas realizadas em um ambiente reservado no ambulatório de
oncologia pediátrica do referido serviço. A escolha dos trabalhadores obedeceu aos critérios de estar
envolvido no cotidiano assistencial há pelo menos seis meses e aceitar participar do estudo
concedendo a entrevista e assinando o termo de consentimento livre esclarecido. Ao final foi
entrevistada toda a equipe, totalizando 06 (seis) profissionais.
Enquanto técnicas para a coleta de dados utilizou-se a observação participante, para o
conhecimento da estrutura e da dinâmica assistencial e as entrevistas em profundidade,
perspectivando apreender o contexto das práticas desenvolvidas neste espaço assistencial e como
estas pessoas se posicionam diante da dinâmica do cuidado em saúde, no espaço institucional, para
crianças portadoras de neoplasias e em tratamento ambulatorial.
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Os dados apreendidos na observação e entrevista sofreram leituras sucessivas na busca
pela construção de categorias de sentido que foram analisadas a luz do referencial teórico que
norteou a construção desse estudo.
Cabe ressaltar que todo o processo de investigação foi norteado pelas Diretrizes e
Normas Regulamentadoras para Pesquisa Envolvendo Seres Humanos - Resolução n.196 do
Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2002). O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP/UERN) e após ajustes mínimos o mesmo foi aprovado sob CAAE número
3104.0.000.428-10, protocolo 080/2010.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados dessa etapa da pesquisa foram divididos em dois momentos. Um primeiro
relatado, a partir da observação das práticas desenvolvidas no setor pediátrico do COHM,
enfocando o cotidiano das ações e a forma como acontece o acolhimento nesse serviço. Em um
segundo momento, e a partir dos relatos dos entrevistados, foi construída uma categoria de análise
que procurou apreender a perspectiva dos trabalhadores acerca do cuidado, das práticas
desenvolvidas e dos aspectos que interatuam nesse momento.
Observação das práticas no setor pediátrico do COHM
Na primeira consulta no COHM é realizado o cadastro da criança, na recepção. Para
esse cadastro é necessário que a mãe esteja com todos os documentos do paciente em mãos. Caso a
criança ainda não tenha documentos como identidade e CPF a mãe é orientada pela equipe quanto a
necessidade desta documentação e encaminhada ao serviço especializado na cidade para a
confecção desses documentos. A genitora é informada da importância de trazer esses registros em
um próximo atendimento no serviço.
Chegando ao serviço, a criança que vem buscando atendimento médico é inicialmente
avaliada pela equipe de enfermagem, que verifica sinais vitais, peso e altura. Após o diagnóstico
médico, é feito o plano de tratamento que a criança deve seguir. A equipe de enfermagem,
juntamente com a equipe médica, é responsável por oferecer todas as orientações ao responsável
pelo paciente acerca do tratamento que ele vai iniciar. O retorno da criança é marcado, logo após a
consulta, sendo explicado à mãe o retorno para uma nova consulta médica, bem como que a criança
deverá ser avaliada pela equipe multiprofissional
No início do tratamento NO COHM a criança é encaminhada pela médica para a
assistente social, nutricionista e é cadastrada na Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de
Mossoró e Região (AAPCMR). A casa apoio oferece assistência de dentista, fonoaudiólogo,
fisioterapeuta, oftalmologista, psicóloga e proporciona também recreação e natação para essas
crianças. Para os pacientes que não residem na cidade de Mossoró à casa de apoio os hospeda no
período ao qual necessitam ficar na cidade para continuação de seu tratamento em regime
ambulatorial.
Segundo Napucemo (2010) o cuidar da criança inclui muito mais que o aspecto
biológico do processo saúde-doença transcendendo a sintomatologia das enfermidades, englobando
todo contexto familiar e social, incluindo pai e mãe na própria ação de cuidar. Na avaliação a
equipe de enfermagem percebe que a mãe tem carência, tanto econômica como também de
informação acerca do tratamento que seu filho irá iniciar, então são feitos encaminhamentos, de
acordo com as competências, para que as dúvidas sejam dirimidas e as orientações recebidas. Essas
questões relacionadas ao conhecimento e aos aspectos financeiros para continuidade no tratamento
foram discutidas por Carvalho (2008) que aponta ser bastante estudada a correlação entre a variável
baixo nível de escolaridade e condições socioeconômicas precárias. Esse autor expõe que para esses
segmentos da população, o impacto da doença é ainda mais grave, porque esses usuários e seus
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familiares já se encontram numa condição de vulnerabilidade social, enfrentando dificuldades de
acesso a bens e serviços para satisfação das necessidades básicas.
Quando a criança inicia as seções de quimioterapia a enfermagem verifica todos os
sinais vitais do paciente antes de administrar os quimioterápicos. Para dar início à seção a
enfermeira explica todos os procedimentos para o responsável pelo paciente e solicita que o mesmo
assine o termo de esclarecimento e responsabilidade que contém informações ao doente sob terapia
antineoplásica em central de quimioterapia. A enfermeira explica os procedimentos que serão
realizados tanto ao responsável, como também a criança, usando termos adequados para que possa
entender. Foi observado que quando a criança está há um maior tempo em tratamento já são
capazes de compreender e se familiarizar com todos os procedimentos realizados pelas enfermeiras.
De acordo com Lemos (2004) disponibilizar a criança informações sobre a doença e o
tratamento; prepara-la para os procedimentos; adotar medidas para alívio da dor e desconforto;
incluir a família no processo de cuidar e respeitar a tomada de decisão da família e da criança pode
promover a auto-estima de todos que participam dessa dinâmica. Diante da necessidade que essas
crianças têm de conviverem com a doença, que exige retornos e internações freqüentes, é preciso
que todos se familiarizem com os procedimentos e nomes dos medicamentos, de modo a se
apropriar do vocabulário técnico e tornar aquilo mais inerente ao seu cotidiano.
A enfermeira é responsável pela administração da quimioterapia, o que aproxima muito
esse profissional do paciente, já que as seções de quimioterapia são demoradas e esse profissional
acaba passando muito tempo ao lado do doente. A criança em tratamento recebe um cartão de
controle de quimioterapia esse controle é realizado pela enfermeira, e explicado ao responsável,
nesse cartão tem todas as datas que a criança já tomou a quimioterapia e a data que ela deve retornar
para próxima seção. A enfermeira orienta sobre a importância do controle das datas do cartão de
quimioterapia, para o tratamento da criança. É realizada uma caracterização social das crianças em
tratamento oncológico e, havendo a necessidade, as mesmas recebem uma cesta básica oferecida
pela AAPCMR.
É visível o bom relacionamento e a boa comunicação entre equipe de enfermagem,
especialmente enfermeiras, criança e família. Há uma dinâmica de respeito mútuo, acolhimento e
entendimento das necessidades dos diferentes interlocutores. As mães e as crianças são
reconhecidas pelos nomes e todos os questionamentos provenientes da família são esclarecidos por
esses profissionais.
Siqueira (2006) expõe que a comunicação é essencial para uma melhor assistência ao
cliente e a família que estão vivenciando o processo de hospitalização. A ausência de uma boa
interação comunicativa pode potencializar situações de estresse e sofrimento já existentes. Para
tanto, o enfermeiro deve estar capacitado a reconhecer e atuar diante do paciente e sua família de
modo a agir a partir das necessidades evidenciadas, considerando não apenas as questões técnicas e
clínicas, mas o contexto social que modela as formas de inserção desses indivíduos na sociedade.
Desse modo, é possível pensar numa prática em saúde que aponte para humanização, acolhimento e
integralidade da assistência. Nesse serviço, apesar da intensa dinâmica de trabalho, há o
desenvolvimento, em particular pela equipe de enfermagem, de um trabalho em articulação com o
usuário, procurando vê-lo em sua integralidade e buscando atende-lo tendo em mente suas
necessidades nas diferentes dimensões de vida do sujeito (SANTIAGO; MORAIS, 2011).
“Cuidando como se fosse seu”: olhar dos trabalhadores acerca da assistência pediátrica no
COHM
No que se refere à assistência prestada pela equipe de enfermagem a criança em
tratamento oncológico, em regime ambulatorial, os discursos dos trabalhadores se reportam a uma
prática mais caritativa, de um cuidado que delineia envolvimento com o outro:
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Porque a relação que a gente tem com eles eu digo muitas vezes que não é só
profissional, embora a gente não quisesse se envolver tanto, mas é impossível a
gente não se envolver (3).

Nepumoceno (2010) traz que a assistência prestada à criança na unidade pediátrica
perpassa por um atendimento que vai além do desenvolvimento de atividades técnicas, mas envolve
um sentimento de dedicação ao outro, permeado por características do cuidar, como: tocar,
conversar, apoiar, informar, dentre outras. Por meio dessa assistência, o cuidador e o ser cuidado
são capazes de se relacionar através de um processo interativo, no qual compartilham, trocam
experiências e resgatam a humanidade existente em cada um. Nessa dimensão, o cuidador busca
atender ao outro de maneira mais humana, procurando conhecer as possibilidades de ajudá-lo, o que
tende a contribuir para a recuperação, a aceitação e a adaptação à experiência que vivenciam.
Essa forma de atuação segue ao encontro do preconizado pela política de humanização
da saúde que aborda o estabelecimento de um novo modelo de assistência centrado na possibilidade
de comunicação e do diálogo entre usuários, profissionais e gestores, enfocando a necessidade de
melhorar a qualidade dos serviços prestados. Neste sentido, a humanização é vista como a
capacidade de oferecer um atendimento de qualidade articulando os avanços tecnológicos com o
bom relacionamento (DESLANDES, 2005).
A Política Nacional de Humanização (PNH) propõe a melhoria no acesso, no
acolhimento e na qualidade dos serviços de saúde. Isto implica na valorização dos diferentes
sujeitos atuantes no processo; fomento a autonomia e ao protagonismo desses sujeitos;
estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no processo de gestão;
identificação das necessidades sociais e o compromisso com a ambiência e a melhoria das
condições de trabalho e do atendimento (BRASIL, 2004).
Em relação ao acolhimento à criança, os profissionais sentem-se acolhedores e
percebem essa prática como importante e necessária para atender as diversas necessidades que o
paciente tem durante esse tratamento tão doloroso e desgastante. Eles reportam que o envolvimento
e vínculo estabelecido contribuem para uma prática mais próxima e relacional, cuidando como se os
infantes fossem seus:
Eu acho que todo mundo ajeita, todo mundo trata bem tenta acolher tenta tratar
como se fosse seu com o se fosse de casa eu percebo assim esse tratamento aqui
(1).
É acolhedora a nossa assistência porque a gente tenta fazer o máximo pelo
paciente, deixar ele bem confortável, não só o paciente, mas também os familiares
(4).
Com certeza eu me sinto acolhedora. Porque a relação que a gente tem com eles
eu digo muitas vezes que não é só profissional, embora a gente não quisesse se
envolver tanto, mas é impossível a gente não se envolver (3).

Percebe-se, portanto, que o cuidado prestado por esses profissionais à criança com
câncer envolve vários aspectos emocionais. A enfermagem não se preocupa em realizar uma
assistência que só abarca procedimentos técnicos, ela busca proporcionar um cuidado que privilegia
o humano, que atende as necessidades do paciente/família.
A prática de acolhimento é o modo de operar os processos de trabalho em saúde de
forma a atender a todos que procuram os serviços, ouvindo seus pedidos e assumindo nestes
espaços uma postura capaz de receber, escutar, entender e pactuar respostas mais adequadas as
diferentes necessidades dos usuários (BRASIL, 2010). Diante do exposto é possível sugerir que ter
uma postura acolhedora implica em trabalhar a humanização das relações entre profissionais de
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saúde e usuários no que se refere à forma de comunicação entre esses sujeitos, manter uma
abordagem integral a partir de parâmetros humanitários de solidariedade e cidadania, aumentar a
responsabilização dos profissionais em relação aos usuários e elevação dos graus de vínculos entre
eles.
CONCLUSÕES
No decorrer dessa pesquisa foi observado que as práticas assistenciais realizadas pela
equipe de saúde do COHM, para as crianças em tratamento, extrapolam os limites da dinâmica
curativista. Os profissionais se preocupam em atender aos usuários/famílias de forma integral e
buscam sempre a resolução dos problemas enfrentados por esses pacientes.
Percebeu-se que entre os profissionais que compõem essa equipe, a enfermagem é a
categoria que mantém mais contato com os pacientes e suas famílias, realizando ações que não se
restringem só a procedimentos técnicos. Esses trabalhadores oferecem aos clientes um cuidado que
envolve dedicação e compromisso, em interação com os mesmos, facilitando assim o processo de
tratamento da criança.
É possível inferir que a realização de práticas que buscam atender aos usuários de forma
mais humana e integralizada, proporcionam um maior envolvimento entre o ser que cuida e o que é
cuidado, potencializando assim a interação/satisfação dos distintos interlocutores durante a
assistência.
Todavia, é preciso destacar que para se pensar em humanização, não basta ter em
mente, ou em ação, apenas as práticas de acolhimento, até porque somente essa dimensão do cuidar
focalizado não é capaz de atender as diferentes necessidades dos sujeitos. Assim, ao pensar em
integralidade nesse acolhimento, vislumbrando a humanização, é preciso que esse cuidar extrapole
os limites da dimensão singular e ganhe contornos estruturais, entendendo o sujeito nas suas
necessidades físicas, fisiológicas, culturais, econômicas e sociais.
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DESCOBRINDO O CÂNCER: VIVÊNCIAS DE MÃES DE CRIANÇAS EM
TRATAMENTO ONCOLÓGICO AMBULATORIAL
Lívia Nornyan Medeiros Silva1; Fátima Raquel Rosado Morais2; Suzana Carneiro de Azevedo
Fernandes3
RESUMO: Estudo qualitativo que objetivou conhecer perfil e sentimentos de mães de crianças em tratamento
oncológico diante da descoberta do câncer. Os instrumentos para a coleta dos dados foram o grupo focal e as entrevistas
em profundidade, e dos resultados foi possível apreender as dificuldades, para algumas mulheres, no que concerne a
escolarização. Foi comum, no grupo, a dedicação integral ao filho com problema oncológico, com o abandono da
família/emprego. Todavia, esse abandono não é caracterizado como ruim, acontecendo em função de um bem maior. É
perceptível ainda que os sentimentos relacionados ao câncer são intensos e há uma prática de proteção dos filhos com
câncer, preferindo deixa-los distantes de conversas relacionadas a temática. Além disso, é comum a procura de apoio
nos pares, havendo interação entre as mães que vivenciam essa problemática, numa perspectiva de escuta conjunta, para
a socialização das angústias e sofrimentos. Assim, é preciso refletir que conhecer essas mulheres e os seus sentimentos,
desde o diagnóstico até o tratamento quimioterápico, são etapas imprescindíveis para o desenvolvimento do trabalho em
saúde, na perspectiva de personalizar as práticas a partir das necessidades vivenciadas e que envolvem a criança e a
mãe/ cuidador. É preciso refletir as formas de assistir na busca por uma assistência individualizada que desvele as
habilidades e a importância da mãe nesse processo, tentando, na medida do possível, amenizar angústias e valorizando
seu potencial transformador para a vida cotidiana.
PALAVRAS-CHAVES: Câncer infantil; Cuidadoras; Práticas em saúde.
INTRODUÇÃO
O termo câncer é utilizado para representar um conjunto diversificado de mais de cem
doenças, incluindo tumores malignos de diferentes localizações. (BRUNNER; SUDDARTH, 2009)
Nas últimas décadas o número de casos de câncer em todo o mundo vem aumentando de forma
significativa, estando seu crescimento associado aos aspectos biológicos, fisiológicos, econômicos e
sociais. Apesar dos avanços científicos e tecnológicos no tratamento, ainda há uma frequente
morbimortalidade relacionada a esta doença, o que a transforma em um dos principais problemas de
saúde pública mundial. (GUERRA; GALLO; MENDONÇA et al, 2005)
Trata-se de uma doença de difícil acompanhamento, especialmente pelos estigmas e
tabus relacionados ao processo de cura, capaz de gerar ansiedades relacionadas ao viver ou morrer,
o que pode atrapalhar seu o acompanhamento. Essa dimensão tende a se agravar quando o câncer
acontece em uma criança, geralmente percebida como sinônimo de crescimento e futuro, pois a
possibilidade de morte é amedrontadora e ronda toda a família. (SANTOS; GONÇALVES, 2008)
Assim, o cuidador na assistência pediátrica precisa estar capacitado para lidar não
apenas com a doença e o seu tratamento, mas também com a criança e a sua família. Além disso, no
âmbito da oncologia pediátrica, é possível observar, pelas características da terapêutica, crianças
irritadas pelas sucessivas internações e pela imobilidade nestes momentos. Agrava ainda essa
situação a distância do seu espaço de segurança, a limitação das atividades próprias da idade, os
procedimentos de intervenção, invasivos, desconhecidos e que, muitas vezes, causam dor. (PARO,
PARO, FERREIRA, 2005)
Além disso, a inserção dos cuidadores, pessoas antes desconhecidas, no espaço de vida
dessas crianças, pode potencializar resistências e gerar mais ansiedades, diante do tratamento.
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(INCA, 2008b) Todavia, é possível amenizar essa resistência capacitando às famílias nos cuidados
com a criança, para que a inserção da equipe, em particular da enfermagem, aconteça de forma mais
suave, favorecendo maior interação entre os profissionais e os usuários do serviço.
(NASCIMENTO; ROCHA; HAYES, et al, 2005)
Diante dessa problemática nessa faixa etária é comum evidenciar a angústia dos pais e
parentes diante de uma doença estigmatizada, sendo importante o desenvolvimento de práticas de
acolhimento e apoio durante o tratamento da criança. Há autores que afirmam ser a equipe de
enfermagem quem mais comumente acolhe e estabelece diálogo com estes interlocutores,
especialmente por estar mais presente durante todo o tratamento. Assim, é preciso que esta equipe
atue de forma compreensiva, desenvolvendo habilidades e competências técnico-científicas de
forma acolhedora, procurando entender anseios e necessidades. (PARO; PARO; FERREIRA, 2005)
Entre os familiares, acaba sendo as mães quem mais acompanha os filhos na busca pelo
tratamento nas diferentes instituições de saúde, podendo, pelo envolvimento, contribuir com
possíveis mudanças no planejamento da assistência. Então a parceria estabelecida entre mães e
profissionais da saúde se caracteriza como fundamental para facilitar o envolvimento e aceitação da
criança diante do seu tratamento. Além disso, favorecer uma relação avaliativa de reciprocidade,
discutindo as ações e a dinâmica de atendimento, tende a contribuir com o tratamento e com a
reorganização das práticas em saúde. (SANTOS; GONÇALVES, 2008)
As relações estabelecidas entre criança, mãe/cuidadora e a equipe de saúde deve ser a
mais profícua possível, especialmente para que as mães possam compreender a problemática, o
tratamento e ainda serem capazes, a partir do apoio recebido, de bem acolher e dar suporte ao filho
neste momento. Estas pessoas devem ser agentes partícipes do tratamento, atentas aos cuidados
prestados e tendo o discernimento diante das possíveis necessidades que surgirem no intercurso do
processo. (OLIVEIRA; COSTA; NÓBREGA, 2006) Nesse sentido, a figura materna pode ser
caracterizada como principal ferramenta de percepção e avaliação das práticas em saúde prestada
pelos diferentes profissionais. Assim, para melhor entender e delinear o contexto da assistência
prestada ao processo saúde/doença de crianças portadoras de neoplasias é válido investigar a
percepção das mães sobre as práticas realizadas, em particular, pela equipe de enfermagem.
A dimensão de avaliação das práticas em saúde a partir da percepção do usuário
caracteriza-se como uma importante ferramenta para a reflexão e transformação da assistência
prestada, tendo em vista o atendimento das necessidades dos diferentes atores envolvidos na
dinâmica das práticas em saúde. Tanto é que Donabedian (1993) reforça que o usuário é uma fonte
de sugestões, servindo tanto para indicar possíveis problemas existentes, quanto para contribuir com
a (re)orientação da organização e administração do serviço prestado.
Diante do exposto, esse estudo, primeira parte de uma pesquisa que procurou avaliar a
assistência prestada pela equipe de enfermagem de um serviço oncológico pediátrico, objetiva
caracterizar as mães de crianças em tratamento, apreendendo sentimentos e percepções acerca da
descoberta do câncer em seus filhos.
MATERIAL E MÉTODOS:
Pesquisa de natureza qualitativa, desenvolvida com mães/cuidadoras de crianças em
tratamento oncológico ambulatorial no Centro de Oncologia e Hematologia (COHM) da cidade de
Mossoró-RN.
O COHM foi fundado em 1995 e desde então atende a população local e circunvizinha,
sendo atualmente Unidade de Referência no Tratamento do Câncer da região Oeste Potiguar. É um
serviço de alta complexidade de caráter privado, porém é o único na região credenciado ao Sistema
Único de Saúde (SUS) para dar conta das necessidades da população com problemas em
hematologia e oncologia na área supracitada.
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A escolha das mães/cuidadoras obedeceu ao critério de aceitação em participar do
estudo; estar em acompanhamento ambulatorial com a criança há pelo menos um ano e que a
criança sob a sua responsabilidade, e em tratamento oncológico, tivesse idade inferior a 12 (doze)
anos. A delimitação deste tempo de tratamento foi em decorrência da necessidade que a mãe tinha
de ter instrumentos para apresentar sua percepção acerca das práticas em saúde desenvolvidas neste
momento. Independente do quantitativo de mães com crianças em tratamento oncológico, e de
acordo com a aceitação em participar da pesquisa, a amostra final foi de 07 (sete) cuidadoras.
Os dados foram coletados a partir do grupo focal e das entrevistas em profundidade.
Foram realizados dois grupos focais, com as mesmas mães, sendo no primeiro discutido o
tratamento, com as suas dificuldades e facilidades. Em um segundo encontro se tencionou refletir as
práticas da enfermagem no cuidar da criança em tratamento oncológico.
Na sequência, e após análise preliminar dos dados coletados nos grupos focais, foi
reconstruído o roteiro de entrevista, que abordou as lacunas e os pontos pouco esclarecidos nos
grupos focais acerca do espaço assistencial, das práticas em saúde desenvolvidas pela equipe de
enfermagem e dos limites e possibilidades assistenciais nesse contexto institucional.
Os dados apreendidos nas duas técnicas sofreram leituras sucessivas na perspectiva de
encontrar as categorias de sentido que emergiram nos discursos e o material foi analisado a luz do
referencial teórico que norteia a construção desse estudo.
Por se tratar de investigação com seres humanos o projeto foi submetido ao Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP/UERN) e após ajustes mínimos, foi aprovado sob CAAE número
3104.0.000.428-10, protocolo 080/2010.
RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Pensando em conhecer um pouco as mães e os sentimentos vivenciados desde o
descobrimento do câncer no filho, esta parte do estudo pretende apresentar esses atores e a forma
como se sentiram nesse momento. Portanto encontra-se dividido em duas categorias intituladas
Caracterizando as mães das crianças em tratamento oncológico no COHM e Descobrindo o
problema oncológico: relato das mães.
Caracterizando as mães das crianças em tratamento oncológico no COHM
O estudo foi realizado com mães de crianças em tratamento oncológico ambulatorial no
COHM, tendo sido entrevistadas 07 (sete) mulheres na faixa etária compreendida entre 27 e 66
anos, com uma média de 40 anos.
Quanto ao local de residência, apenas duas famílias não eram provenientes da área
urbana da cidade, procedendo de cidade vizinha e sítio. Essa situação pode se caracterizar como um
momento de peregrinação, tendo em vista a necessidade de se deslocar por distâncias maiores para
receber o tratamento necessário para o seu filho. Assim, o deslocamento pode ser situação que
potencializa a ansiedade e o medo diante do desconhecido. Este fato é discutido em estudos
anteriores, como Viana (2004) que em sua pesquisa também traz essa problemática no que concerne
ao tratamento do câncer.
Minimiza esse aspecto o fato de em Mossoró existir a casa de apoio à criança com
câncer, forma de gerar um melhor acolhimento durante o tratamento para as crianças e familiares
que não residem no município. A instituição conta, além do espaço físico, com um carro para o
transporte das crianças e familiares para o hospital, bem como oferece as refeições diárias. Assim,
esse espaço pode ser local primordial para desenvolvimento das práticas de interação, aproximação
com o outro e troca de experiências, favorecendo a melhor vivência da situação. (SOUZA, 2007)
Quanto ao tratamento ambulatorial, essa modalidade assistencial caracteriza-se como
uma nova tendência de atenção à saúde, em relação à antiga indicação de hospitalização para esses
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casos. Arruda, Paula e Silva (2009) apontam a viabilidade dessa prática em função do hospital dia,
da assistência domiciliar (home care) e das redes de apoio que abrigam a criança e sua família nesse
período de tratamento ambulatorial. Assim, parte da assistência também é realizada pelos pais, em
seus domicílios, havendo necessidade de orientações e apoios para que estes parceiros possam se
sentir mais seguros para resolver problemas e atender as necessidades do filho(a).
Quanto à situação conjugal, três mães eram casadas, uma estava divorciada, duas eram
solteiras e uma era viúva. No geral quatro dessas mulheres acabavam sendo as responsáveis pelo lar
e pelo sustento da família. Seabra (2009) aponta que a entrada da mulher no mercado de trabalho, as
mudanças internas na família como as separações, os divórcios e a chefia familiar feminina são
situações cada vez mais comuns. Pesquisas já demonstram que no Brasil 27,5% dos lares são
gerenciados financeiramente pela figura da mulher, especialmente nas camadas menos favorecidas
em nosso país. (FLECK; WAGNER, 2003)
Pesquisa realizada com mulheres responsáveis pelo lar aponta que as múltiplas jornadas
de trabalho, as estratégias para conciliar as responsabilidades domésticas com vida profissional, os
diferentes níveis de exigências de produção do mercado, além da responsabilidade pelos cuidados
aos filhos, são as suas principais dificuldades apontadas. (PERUCCHI; BEIRÃO, 2007)
Em relação a escolaridade, três mulheres tinham segundo grau completo, três o ensino
fundamental incompleto e apenas uma tinha nível superior com pós-graduação. Esse dado corrobora
o estudo desenvolvido por Zago (2006) sobre a dificuldade ainda existente na população em realizar
um curso superior, situação que tenderia a beneficiar a vida financeira das famílias.
Considerando a ocupação, cinco das mães estavam sem realizar nenhum trabalho
remunerado, enquanto apenas duas mantinham seus empregos após o diagnóstico do filho. É
possível sugerir que a ausência de trabalho remunerado esteja relacionada com dois aspectos:
primeiro com o diagnóstico da criança, sendo a mulher a principal responsável pelo cuidar, o que a
faz deixar suas atividades em função da assistência aos outros. Outro aspecto diz respeito a
caracterização da vida privada feminina, sendo a mulher responsável pelas atividades domésticas, o
cuidado com a casa e os filhos, enquanto alguém se responsabiliza pelo provimento das
necessidades financeiras do lar. Embora os cuidados com os filhos sejam tradicionalmente
associados às mulheres, tem acontecido lentamente um rearranjo na sociedade, gerando um maior
envolvimento dos pais com os filhos. (ARAÚJO; SCALON, 2005)
No que diz respeito a quantidade de filhos, no geral, as mães tinham entre três e quatro
filhos, sendo que três tinham apenas um filho e uma afirmou ter oito filhos. Quanto ao tempo de
tratamento, havia crianças que se tratavam há um ano, enquanto outras estavam em
acompanhamento há quase cinco anos, o que desvela ainda mais a peregrinação das famílias quando
em tratamento oncológico, demandando mais tempo e paciência nesse percurso.
Assim, no geral, as mulheres desse estudo não fogem a caracterização de outras
pesquisas que apontam peregrinações e esforços, particularmente feminino, diante do tratamento de
um familiar com problema oncológico. Oliveira, Santos e Marinho (2010) reforçam que de todos os
familiares, quase sempre são as mães que acompanham a criança, passando a se dedicar
exclusivamente ao filho doente e deixando em segundo plano as demais atividades diárias, desde a
casa, o marido e os outros filhos e até o seu trabalho fora de casa. De fato, é preciso refletir a
dinâmica cotidiana de atenção à saúde, inclusive nos serviços especializados, para que seja possível
apoiar essas pessoas entendendo os seus contextos e necessidades e envolvendo outros atores nesse
processo. (SANTOS; GONÇALVES, 2008)
Sentimentos diante do problema oncológico: relato das mães
Nos grupos focais, primeira aproximação com a amostra do estudo, pode-se elencar
relatos relacionados aos sentimentos e anseios diante do diagnóstico de câncer no filho. Além disso,
tornou-se evidente as diferentes formas de se posicionar diante dessa história familiar de
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sofrimento. Enquanto algumas mães se sentiam a vontade para contar e detalhar toda a sua
trajetória, outras baixavam o tom da voz no momento de relatar os sinais e sintomas apresentados
pela criança. Em alguns casos, as mulheres não tiveram vontade de contar sua caminhada diante do
problema e no meio da conversa pediam para parar, por não se sentirem confortáveis em relembrar
todo o sofrimento vivenciado. Essas caracterizações reforçam como os diferentes interlocutores se
posicionam de modos distintos diante da dor e do sofrimento. Enquanto alguns se sentem
confortáveis, e até satisfeitos, em partilhar as angústias, como forma de exonerar a dor, outros se
mostram reservados, procurando guardar apenas para si, os momentos ruins.
Durante a conversa no grupo focal foi perceptível que muitas mães não queriam que
seus filhos participassem daquele momento. Era como se o discurso, a exposição da situação, fosse
trazer a tona novamente toda dor e sofrimento já vivenciado pela criança. Nessa dimensão parece
que a mãe se sente na obrigação de protegê-lo de qualquer tipo de sofrimento a mais. Guimarães,
Miranda e Tavares (2009) apontam que a proteção excessiva é uma realidade e, muitas vezes, são as
próprias criança que determinam essa exclusividade no cuidado materno, não permitindo que outras
pessoas o façam, pois esse vínculo potencializa a segurança e a confiança da criança nesse
momento. Todavia, os autores ainda ressaltam que esse tipo de atitude deve ser discutida e refletida,
pois é de difícil reversão após o término do tratamento, podendo favorecer conflitos com os demais
irmãos que podem se sentir abandonados em prol do irmão doente.
Outro aspecto evidenciado nos discursos maternos relaciona-se a toda a mobilização em
função do tratamento do filho. As mulheres afirmavam vivenciar um momento de desapego ao lar,
caracterizando essa situação como um “abandono” dos outros que ficam. Todavia, era notório que,
apesar de se sentirem como mulheres que abandonavam a família, nenhuma relatou arrependimento,
justificando tal condição em função de um bem maior e entendendo a situação como passageira,
pois após a cura todos estariam juntos novamente.
O cuidado na doença é assumido pela mãe, sendo esse valor social transmitido entre as
gerações. Comumente a mãe é entendida socialmente como protetora do seio familiar e assim deve
assumir os cuidados com o filho doente, pela crença de ser a mais qualificada para tal tarefa.
(MOREIRA; ANGELO, 2008)
Adentrando na descoberta e tratamento dos filhos com câncer, tornou-se perceptível a
interação entre as mães que vivenciam essa mesma situação e realizam os tratamentos no COHM.
Nos grupos focais ficou evidente que estas mulheres se conheciam e sabiam detalhes dos
sofrimentos vivenciados com os filhos doentes. É possível sugerir que essa interrelação tenha
respaldo no fato de existir a Casa de Apoio, local onde as crianças e as mães podem se instalar e
interagir. Essa interação favorece a troca de experiências e os relatos das suas dores e sofrimentos.
Estudo realizado por Kohlsdorf e Costa Júnior (2008) relata que entre as maiores
dificuldades associadas aos cuidados de enfermidades pediátricas crônicas, os pais referiram, o
aumento dos gastos com despesas médicas, medicação, transporte e deslocamentos, ligações
telefônicas e refeições, a ocorrência de mudanças na dinâmica familiar, dificuldades conjugais e de
suporte social e manejo comportamental de outros filhos, a necessidade de hipervigilância e
monitoramento freqüente do estado de saúde do paciente, a exposição a contextos estressantes,
relacionados à ansiedade, medos e expectativas. Já entre os fatores que mais auxiliavam os cuidados
com a criança doente, foram referidos, a disponibilidade de suporte emocional especializado, a
qualidade das informações fornecidas pelos profissionais de saúde e a possibilidade do
compartilhamento dos cuidados do paciente com outras pessoas.
Esse aspecto tende a minimizar as angústias e ansiedades, pois o diálogo com pessoas
que vivenciam o mesmo problema pode potencializar nossa força, pela percepção de que não se é o
único a enfrentar essa condição, o que pode ajudar a modificar a forma de se portar em face da
doença e do seu tratamento. (FREIRE, PETRILLI, SONSOGNO, 2007) Assim, essa relação
amistosa e de diálogo entre as mães, pode se aproximar da caracterização de um grupo terapêutico,
pois apesar de formalmente não existir tal prática no COHM, informalmente umas dividem com as
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outras os problemas, parcelando sofrimento. Essa dimensão de ação pode ser entendida como uma
forma de acolhimento entre as mães, a equipe e a criança, sendo imprescindíveis as interações
sociais que proporcionam o convívio, a troca de idéias, experiências e o compartilhamento de
sentimentos e vivências. (GUANAES; JABUR, 2001)
CONCLUSÃO
A necessidade de conhecer as mães dessas crianças e os reflexos de toda a estrutura
familiar nas suas vidas são aspectos fundamentais para apreender as formas de ver e vivenciar o
câncer no interior da família. Essa dimensão contribui ainda para ajudar a delinear as práticas em
saúde que devem ser desenvolvidas pela equipe de enfermagem e o que se caracteriza como
imprescindível para bem acolher essas pessoas nesse momento. Todavia, deve ficar claro que o
objetivo de conhecer as particularidade não se dá com o intuito de procurar um padrão de
atendimento que nivele os indivíduos. Ao contrário, é preciso buscar as particularidades individuais,
culturais e regionais de cada um, aliando a competência dessas mães para contribuir com o
tratamento e oferecendo suporte, quando necessário. (NASCIMENTO, 2005)
É preciso se ter a noção que a assistência em saúde precisa valorizar as relações
humanas que coexistem e permeiam o tratamento, compreendendo esses aspectos como
imprescindível na humanização hospitalar. É através das interações com outros sujeitos que as mães
adquirem uma nova visão da doença, encontrando forças e coragem para seguir na condução do
tratamento. Essa interação contribui ainda para desvelar sentimentos, minimizando conseqüências
negativas, facilitando a adaptação, além de aumentar a interação com a equipe de saúde. (FREIRE,
PETRILLI, SONSOGNO, 2007)
Assim, estudos dessa dimensão, além de desvelar as singularidades, contribui para
entender as formas como os diferentes sujeitos se posicionam nesse momento para assim planejar
um cuidado à saúde que dê conta dessas diferentes interfaces. Desta forma, favoreceriam a
organização de um processo de trabalho mais qualificado e que compreendesse a necessidade de
adaptação das cuidadoras ao longo do tratamento hemato oncológico de seus filhos.
REFERÊNCIAS
ARAÚJO, C.; SCALON, C. Percepções e atitudes de mulheres e homens sobre a conciliação entre
família e trabalho pago no Brasil. In: ARAÚJO, C.; SCALON, C. (Orgs.). Gênero, família e
trabalho no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2005.
ARRUDA I. B.; PAULA J. M. S. F.; SILVA R. P. L. Efeitos adversos da quimioterapia
antineoplásica em crianças: o conhecimento dos acompanhantes. Cogitare Enfermagem, v. 14, n.
3, p. 535-9, 2009.
CARDOSO, F. T. Câncer infantil: aspectos emocionais e atuação do psicólogo. Rev. SBPH, v. 10,
n. 1. P. 25-52, 2007.
COSTA, J. C.; LIMA, R. A. G. Crianças/adolescentes em quimioterapia ambulatorial: implicações
para a enfermagem. Revista Latino-Americana Enfermagem, v. 10, n. 3, p. 321-33, 2002.
DONABEDIAN, A. Prioridades para el progresso em la evaluacion y monitoreo de la calidad de la
atención. Salud Publica México, v. 35, n. 1, p.94-7, 1993.
FLECK, A. C.; WAGNER, A. A Mulher como Principal Provedora do Sustento Econômico
Familiar. Psicologia em Estudo, v. 8, num. esp., p. 31-38, 2003.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

917

FREIRE, M. C. B.; PETRILLI, A. S.; SONSOGNO, M. C. Humanização em oncologia pediátrica:
novas perspectivas na assistência ao tratamento do câncer infantil. Pediatria moderna, v. 43, n. 5,
p. 225-36, 2007.
GUANAES, C.; JAPUR, M. Fatores terapêuticos em um grupo de apoio para pacientes
psiquiátricos ambulatoriais. Revista Brasileira Psiquiatria, v. 23, n. 3, p. 134-40, 2001.
GUERRA, M. R.; GALLO, C. V. M.; MENDONÇA, C. V. M.; SILVA, G.A. Risco de câncer no
Brasil: tendências e estudos epidemiológicos mais recentes. Revista Brasileira Cancerologia, v.
51, p.227-34, 2005.
GUIMARAES, T. M. R.; MIRANDA, W. L.; TAVARES, M. M. F.. O cotidiano das famílias de
crianças e adolescentes portadores de anemia falciforme. Revista Brasileira Hematologia
Hemoterapia, v. 31, n.1, p. 9-14, 2009.
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). Ações de enfermagem para controle de câncer:
uma proposta de integração ensino-serviço. 3. ed. Brasília/Rio de Janeiro: Ministério da
Saúde/INCA, 2008a.
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). Câncer da criança e adolescente no Brasil: dados
dos registros de base populacional e mortalidade. Brasília/Rio de Janeiro: Ministério da
Saúde/INCA, 2008b.
KOHLSDORF, M.; COSTA JUNIOR, Á. L. da. Estratégias de enfrentamento de pais de crianças
em tratamento de câncer. Estudos psicologia (Campinas), v. 25, n. 3, p. 417-29, 2008.
MOREIRA, P. L.; ANGELO, M. (2008). Tornar-se mãe de criança com câncer: construindo a
parentalidade. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 16, n. 3, p. 355-61, 2008.
NASCIMENTO, L. C.; ROCHA, S. M. M.; HAYES, V. H.; LIMA, R. A. G. Crianças com câncer e
suas famílias. Revista Escola de enfermagem USP, v. 39, n. 4, p. 469-74, 2005.
OLIVEIRA, N. F. S.; COSTA, S. F. G.; NÓBREGA, M. M. L. diálogo vivido entre enfermeira e
mães de crianças com câncer. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 8, n. 1, p. 99-107, 2006.
OLIVEIRA, R. R.; SANTOS, L. F.; MARINHO, K. C. et al. Ser mãe de um filho com câncer em
tratamento quimioterápico: uma análise fenomenológica. Ciência Cuidado Saude, v. 9, n. 2, p.
374-82, 2010.
PARO, D.; PARO, J.; FERREIRA, D. L. M. O enfermeiro e o cuidar em Oncologia Pediátrica.
Arquivos Ciência Saúde, v. 12, n. 3, p. 151-57, 2005.
PERUCCHI, J.; BEIRAO, A. M. Novos arranjos familiares: paternidade, parentalidade e relações
de gênero sob o olhar de mulheres chefes de família. Psicologia clínica, v. 19, n. 2, p. 57-69, 2007.
SANTOS, L. M. P.; GONÇALVES, L. L. C. Crianças com Câncer: Desvelando o significado do
Adoecimento atribuído por suas mães. Revista Enfermagem UERJ, v. 16, n.2, p. 224-9, 2008.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

918

SOUZA, N. S. S. Educação em saúde da criança e adolescente com câncer e sua família em
casa de apoio. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 105p, 2007.
VIANA, L. G. Mães – acompanhantes de filhos no tratamento do câncer: Um estudo
compreensivo. Dissertação (mestrado) Universidade Católica de Pernambuco, 2004.
ZAGO, N. Do acesso a permanência no ensino superior: percursos de estudantes universitários de
camadas populares. Revista Brasileira de Educação, v. 11, n. 32, 2006.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

919

DIAGNÓSTICO DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS PROFESSORES DA ESCOLA
ESTADUAL TERTULIANO AYRES DIAS, MOSSORÓ/RN.
Joilson Marques Ferreira Filho¹; Ramiro Gustavo Valera Camacho²; Izilmara Cristina Lopes de
Medeiros³.
RESUMO: A pesquisa teve como objeto de estudo a Educação Ambiental no âmbito escolar e tomou como ponto de

partida os dados do Projeto Rio Apodi-Mossoró, no qual se investigou ações curriculares desenvolvidas no âmbito do
município de Mossoró/RN, mais especificamente, em uma instituição escolar específica – a Escola Estadual Tertuliano
Ayres Dias, que atende a alunos dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) – onde se buscou conhecer as
concepções, estratégias e metodologias que os professores da instituição utilizam para viabilizar suas abordagens sobre
o tema. Diante disso, através de algumas reuniões, foi possível dialogar com os docentes, ministrar palestras e também
aplicar questionário com questões abertas e fechadas, com fins diagnósticos, delimitando e investigando o nível de
conhecimento de Educação Ambiental (E.A.) prévio dos professores, na construção de um olhar aprofundado acerca das
ações realizadas no âmbito escolar, visando à interdisciplinaridade.

PALAVRAS – CHAVE: Educação Ambiental; Ensino Público; Interdisciplinaridade.
INTRODUÇÃO
No Brasil, tradicionalmente, a escola é o local da aprendizagem formal em que o
conhecimento é sistematizado e fragmentado, seguindo uma ordem de assuntos de acordo com o
currículo, tendo uma diretriz educacional centralizada, repleta de burocracia. Esse contexto vigorou
até o final da década de 60, século XX. Nos anos 70 ocorreu a tão sonhada horizontalidade devido à
formação de sindicatos e movimentos sociais os quais lutaram e reivindicaram por participação e
reflexão sobre os processos políticos, econômicos, educacionais e ambientais no nosso país. Na
década 80 a educação informal aparece timidamente como uma forma de proporcionar a
participação de indivíduos (BRASIL, 2000).
Somente entre os anos 80 e 90 a educação é posta realmente como um processo ativo
por parte de seus alunos e professores. Assim, o processo de ensino-aprendizagem começa a ser
integrado ao âmbito de interação e formação de indivíduos conscientes. Perguntamos, então, se é
possível a educação ambiental, no ensino formal, abordar sobre o tema meio ambiente como sendo
algo além da participação de indivíduos, construindo pessoas capazes de refletir sobre suas ações
para com o meio. Neste sentido, buscou-se identificar as ações desenvolvidas pelos professores do
Ensino Fundamental (6º a 9º ano), nas diferentes disciplinas que dimensionam uma abordagem para
a educação ambiental, que proponham estratégias metodológicas para trabalhar este conteúdo em
sala de aula, de forma contextualizada, transversal e interdisciplinar.
Segundo Sorrentino (2005), a educação ambiental tem a finalidade de abrir espaços que
possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos e de todas as
diversidades e sistemas naturais que estão inseridas no planeta. Isso se dá ao assumirmos nossas
responsabilidades individuais e coletivas, interligadas pelas circunstâncias sociais e ambientais. A
responsabilidade exige, entre outras coisas, autonomia para a participação no debate de políticas
públicas e esclarecimento do sistema vivo ao qual pertencemos e que manipulamos. A educação
ambiental vem a ser, então, um processo de mudança que conduz a sociedade a um saber atuante,
correlacionado com os valores éticos, morais e econômicos, através dos quais cada indivíduo é
responsável pelas perdas e ganhos no bem-estar da humanidade. Assim sendo, ela deve permitir o
seguimento de uma trajetória em que o indivíduo, agindo de forma responsável, busca a solução dos
problemas ambientais, tanto no sentido local quanto global, tendo em vista possibilitar a construção
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de um modo de vida capaz de entender o funcionamento natural, sem desvincular a natureza do
ambiente. (CARVALHO, 2004).
METODOLOGIA
Para alcançar os objetivos descritos nesta proposta, utilizamos a pesquisa qualitativa
“Pesquisa-Ação-Participante”- AP. Uma metodologia proposta para o planejamento, implementação
e avaliação dos projetos que se refere ao procedimento de pesquisar, partilhar, construir visões,
percepções, relações sobre questões relevantes do território, em conjunto com os vários atores
sociais desse território, na busca de soluções para tais questões. No meio escolar, trabalha-se com
pesquisa-ação-participante a partir de oficinas em que estudantes, famílias, docentes e comunidade
pesquisam sua realidade, buscam entender o contexto em que vivem e, a partir daí, propõem ações
que objetivem a melhoria da qualidade de vida. “É deste processo que sai a ação de intervenção
socioambiental”. (THIOLLENT, 2004).
Para isto, foram desenvolvidos os seguintes procedimentos metodológicos: realização
de pesquisa bibliográfica para aquisição do embasamento teórico, reuniões prévias, oficinas e
investigação por meio de questionário aplicado aos professores do Ensino Fundamental, turno
vespertino, das disciplinas: Português, História, Geografia, Ensino da Arte e Ensino Religioso,
Matemática, Ciências Biológicas e Educação Física, na Escola Estadual Tertuliano Ayres Dias, com
o objetivo de verificar quais as concepções sobre a educação ambiental bem como a compreensão
destes para as estratégias de educação ambiental usadas na escola básica. Realizou-se uma
discussão sobre EA para ressaltar a relevância da contextualização dentro do processo educativo,
junto aos docentes, como meio de construir uma postura ecologicamente correta ante o meio
ambiente. Durante todo esse processo, investigou-se as dificuldades apresentadas pelos professores
no que se refere à conceituação, à capacidade inventiva para a abordagem do conteúdo e, em
momento posterior, foram feitas as análises dos dados obtidos.
O instrumento de investigação utilizado para coleta de dados foi o questionário
elaborado com questões abertas e fechadas, com fins de diagnóstico, delimitando e investigando o
nível de conhecimento prévio dos professores.

Figura 1 – Aplicação dos questionários.

Figura 2 – Oficina.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Educação Ambiental é um processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade
tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades,
experiências e determinação que os tornem aptos a agir e resolver problemas ambientais, presentes
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e futuros (DIAS, 2004). Nesse contexto, é importante que o docente se sensibilize com as causas
ambientais e busque, através do diálogo com seus alunos, adquirir conhecimentos, valores,
experiências, habilidades e bons exemplos que ajudem a minimizar os problemas ambientais.
Seguindo essa afirmação, foi questionado aos docentes da Escola Estadual Tertuliano Ayres Dias
(E.E.T.A.D.) qual o significado do termo EA. Os resultados podem ser vistos na Tabela 1.
Tabela 1 – Significado do termo Educação Ambiental para os professores
Conceito

Grupo

“É a forma pela qual os indivíduos se educam no seu ambiente de
vida, ou seja, é por intermédio da educação ambiental que passamos a
respeitar o meio ambiente”.
“Educar as pessoas a comportar-se de maneira positiva, diante do meio
em que vivem”.
“Processo que tem por objetivo a sensibilização dos indivíduos quanto a
questões relacionadas ao meio ambiente, reformando a forma de pensar e
olhar os recursos naturais, visando também o bem estar das gerações
futuras”.
“Saber educar as pessoas que o meio ambiente é muito importante para
o planeta, apresentando as suas dificuldades para poder resolver”.
“É a aplicação de atividades educativas relacionadas ao meio
ambiente, dentro e fora da escola”.

Geografia
História
Ciências
Biológicas
Matemática
Língua
Portuguesa

Ens. da Arte “Como agimos em relação ao meio ambiente”.
Ensino

e

Religioso
Educação

“Saber como se relacionar corretamente com o meio ambiente”.

Física
Analisando as respostas presentes na Tabela 1, é possível perceber que os docentes
apresentam concepções diferenciadas, em que o geógrafo enxerga a EA como forma de respeito
com o meio ambiente, com a vida e suas relações, diferentemente do historiador e do matemático
que acreditam no “adestramento ambiental”, ou seja, proferir as informações de cima para baixo. Já
o docente de Língua Portuguesa define EA como metodologias, atividades educativas que buscam,
como afirmam os docentes de Arte e Educação Física, manter uma relação harmônica entre o
homem e o meio ambiente.
Diante disso, é possível notar a fragmentação existente no ensino da escola, visto que
falta aos docentes uma visão interdisciplinar orientada para o trabalho em equipe, visando à
promoção de projetos escolares voltados para o futuro. Nessa lógica, as oficinas foram de
fundamental importância, pois possibilitaram momentos de reflexão, nos quais se discutiu
problemas ambientais, conceitos integrados e também relatos de experiências vivenciadas em outras
escolas.
Conhecer o significado do termo Meio Ambiente e sua relação com nós, seres humanos,
é fundamental no processo de EA. Diante disso, Sauvè (2005) afirma que meio ambiente pode ser
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visto como natureza, ou seja, como algo para ser apreciado e preservado; como recurso a ser
gerenciado; como problema a ser resolvido; lugar para viver, onde se tem a visão do cuidado com o
meio; como biosfera, local para ser dividido; ou como projeto comunitário, em que devemos estar
envolvidos com as causas ambientais.
Tabela 2 – Conceito sobre Meio Ambiente
Grupo focal
Geografia
História

Definição

Relação do Homem
com o M.A.*
“É o meio em que vivemos, compreendendo o Lugar para viver
meio natural, social e cultural, sendo que todos
estão interligados”.
“É tudo que está a nossa volta, é o nosso Natureza
habitat”.

Matemática

“Espaço de interações entre seres vivos e não Biosfera
vivos, bem como também os aspectos físicos,
químicos e biológicos pertencentes a esse
espaço”.
“O lugar em que vivemos”.
Lugar para viver

Língua

“É o meio em que os seres vivos habitam”.

Ciências
Biológicas

Lugar para viver

Portuguesa
Ens. da Arte e “Onde estamos, nossa casa, etc.”.

Lugar para viver

Ensino Religioso
Educação Física

“É o meio em que se relacionam todos os seres Biosfera
vivos, sejam pessoas, animais ou plantas”.

*Fonte: Sauvè (2005).
Como podemos observar na Tabela 2, na qual se classificou as percepções de MA dos
professores de acordo com as visões estabelecidas por Sauvè (2005), é possível perceber que o
geógrafo, o matemático, o professor de Língua Portuguesa e o de Ensino da Arte e Ensino Religioso
possuem uma visão de lugar para viver, no qual o cuidado, o amor e o respeito prevalecem. Já o de
Ciências Biológicas e o de Educação Física apresentam uma visão de biosfera, em que a
fraternidade e as relações harmônicas com os demais seres se fazem extremamente necessárias,
diferentemente da visão do historiador que afirma ver o ambiente como natureza, ou seja, os
animais, as plantas e os fatores físicos e químicos. Diante disto, dialogou-se com os docentes sobre
a interação do homem com o conceito de MA, como figura ímpar nos problemas ambientais e na
solução dos mesmos.
Questionou-se aos docentes quais as metodologias que eles utilizavam para abordar a
EA? Constatou-se que, apesar de existentes, as metodologias se restringiam a atividades pontuais
como documentários, aulas expositivas, seminários e passeios pela comunidade, nas quais o tema
central destacava o Rio Apodi/Mossoró. O resultado pode ser visto na Tabela 3.
Tabela 3 – Metodologias mais utilizadas que abordam a temática da E.A
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Professores

Métodos mais usados

Geografia

Aulas expositivas e seminários;

História

Depoimentos, aulas expositivas, documentários;

Ciências Biológicas

Aula expositiva e seminários;

Matemática

Não respondeu;

Língua Portuguesa

Pesquisas e leituras;
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Ens. da Arte e Ensino Passeios na comunidade da escola
Religioso
Educação Física

Passeios na comunidade da escola

A falta de recursos para locomoção surge como o principal desafio que impede os
professores de utilizarem outras metodologias. A aula de campo foi a alternativa mais citada pelos
docentes porque acreditam que, através de vivencias in loco, os discentes podem sentir e aprender
os temas estudados, além de vivenciar os problemas, as curiosidades, as relações e os recursos
naturais de forma única.
Tabela 4 – Metodologias que gostariam de usar e motivos de não usá-las.
Professores

Recursos sugeridos

Razão de inutilizar

Geografia

Aula de campo

Não respondeu.

História

Aula de campo

Ciências Biológicas

Aula de campo

Matemática

Nenhum

“Falta de persistência frente às
primeiras dificuldades”.
“...não tem recurso, e eu não
vou tirar do meu bolso. O
salário já é pouco”!
Não respondeu.

Língua Portuguesa

Aulas de campo

Ens. da Arte e

Aulas de campo

Ensino Religioso
Educação Física

Aulas de campo

“Não utilizo, pois a escola não
oferece
condições
de
locomoção
para
lugares
distantes”.
“Não utilizo porque a escola
não dispõe de recursos para que
possamos realizar atividades
fora da escola”.
“Gostaria de utilizar, mas, pela
dificuldade de locomoção, não
é possível”.
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Além das dificuldades citadas na Tabela 4, foram apresentadas pelos professores
algumas dificuldades para trabalhar a EA como tema transversal. O parecer dos docentes pode ser
visto na Tabela 5.
Tabela 5 – Dificuldades em ensinar E.A como tema transversal.
Geografia

“Interação do conteúdo com as outras disciplinas”;

História

“Reeducação do aluno, enfim de toda a comunidade
escolar”;
“Faltam recursos apropriados que poderia tornar mais
eficaz o processo de ensino aprendizagem, como exemplo:
ônibus, laboratórios...”;
“Educar os alunos a manter o meio ambiente mais limpo”;

Ciências Biológicas
Matemática

“A principal dificuldade é fazer com que os alunos se
interessem pelo tema M.A não somente no ambiente
escolar”;
Ens. da Arte e Ensino “Interesse dos alunos pelo tema e a falta de consciência dos
mesmos”;
Religioso
Língua Portuguesa

Educação Física

“Na minha área é basicamente o espaço oferecido que não
dá oportunidade dos alunos vivenciarem esse tema”.

Percebe-se que as principais dificuldades começam com a fragmentação do
conhecimento e a falta de um trabalho interdisciplinar real entre os professores. Mostram também
que a indisciplina, o desinteresse e a infraestrutura são alguns problemas elencados que dificultam o
trabalho de EA na escola. Nota-se as atividades pontuais em algumas disciplinas tentando trabalhar
a EA de uma forma integrada, o que mostra a necessidade de formação, capacitação e atualização
dos docentes no exercício das atividades acadêmicas.

CONCLUSÃO
Com a pesquisa concluída, foi possível identificar que a EA, no âmbito da E.E.T.A.D., não vem
sendo desenvolvida de forma satisfatória devido aos seguintes aspectos:
Falta de recursos para novas metodologias a serem utilizadas com os alunos da escola;
Falta de conhecimentos dos professores para ministrar conteúdo de EA em suas respectivas
disciplinas.
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DIFERENTES MEIOS DE QUEBRA DE DORMÊNCIA E REGENERAÇÃO IN VITRO DE
Schinopsis brasiliensis ENGL.
Ricardo Gonçalves Santos1; Kathia Maria Barbosa e Silva2; Sara Caroline Pinto de Almeida3;
Maria Valdiglêzia de Mesquita4; Cynthia Cavalcanti de Albuquerque5.
RESUMO: Este trabalho objetivou avaliar a emergência de plântulas de S. brasiliensis submetidas a diferentes

tratamentos pré-germinativos e induzir a regeneração de brotos in vitro a partir de segmentos nodais e ápices caulinares
usando diferentes concentrações de N6-benzilaminopurina em dois meio de cultivo (WPM e MS). Foram montados 3
experimentos. O primeiro foi realizado em casa de vegetação, onde sementes foram submetidas a 8 tratamentos de
quebra de dormência – frutos íntegros (controle), remoção do epicarpo e mesocarpo, imersão em água por 24, 48 e 72
horas, imersão em água a 80°C até o resfriamento, escarificação com ácido sulfúrico (H2SO4 a 95% por 5 min.) e
escarificação mecânica com lixa. As mesmas foram semeadas em substrato composto de arisco, argila e polifértil
(1:1:1) e tiveram avaliadas as variáveis %E, TME e IVE. Os outros dois experimentos foram realizados em laboratório
como meio de cultivo WPM e MS, respectivamente, ambos com distintas concentrações de BAP (0,0 µM; 2,5 µM;
4,5 µM; 6,5 µM e 10 µM). Seguimentos nodais e ápices caulinares foram utilizados como explantes, os quais tiveram
os seguintes aspectos avaliados: percentagem de indução de brotos, número de brotos emitidos por explante e
percentagem de calogênese, oxidação e contaminação. Todos os experimentos foram montados em DIC e as dados
foram comparados pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. No geral, as sementes apresentaram germinação
uniforme, se concentrando entre o 9º e o 14º dia, sendo que a remoção do epicarpo e mesocarpo promoveu um aumento
na %E e no IVE de plântulas. Segmentos nodais apresentaram melhor desempenho quando cultivados em meio WPM,
atingindo 78% de regeneração, porém não responderam a nenhuma das doses de BAP estudadas. Apesar da forte
oxidação apresentada pelos explantes, aos 35 dias a maioria permanecia, ainda, com brotos verdes e vigorosos.

PALAVRAS-CHAVE: Baraúna; Regeneração in vitro; Tratamentos pré-germinativos.
1

INTRODUÇÃO
A legislação brasileira, através das Portarias do IBAMA nº 06 de 23 de setembro de
2008, lista várias plantas da flora brasileira ameaçadas de extinção, sendo que entre elas encontrase como espécie vulnerável, a Schinopsis brasiliensis, popularmente conhecida como baraúna ou
braúna. Essa espécie pertencente à família Anacardiaceae, apresenta porte arbóreo e é nativa da
caatinga (ENGLER, 1879), possui propriedades anti-histéricas e nevrostêmicas, sendo bastante
utilizada pela medicina popular (GONZAGA et al., 2003) e, assim como outras da família
Anacardiaceae, têm se mostrado muito promissora na busca de substâncias bioativas (CORREIA et
al., 2006). A madeira desta árvore é de grande valor econômico, apresenta cerne duro oferecendo
grande resistência aos decompositores, sendo especial para carpintaria, postes, vigas, dormentes,
etc. (ANDRADE-LIMA, 1989; PAES et al., 2001).
Para multiplicação da baraúna, o processo mais utilizado é via semente, no entanto, este
tem como desvantagem a difícil e demorada germinação (OLIVEIRA et al., 2008; GONZAGA et
al., 2003). Prado et al. (1996), definem o fruto desta árvore como uma sâmara com as camadas do
pericarpo marcadamente diferenciadas: epicarpo membranoso, mesocarpo esponjoso e endocarpo
1
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lenhoso “ósseo” e impermeável à água. Segundo Barroso et al. (1999), o endocarpo envolve a
semente e não se desprende facilmente. Essa camada funciona como uma barreira, dificultando a
germinação (ANGEVINE & CHABOT, 1979).
Visando a necessidade de medidas que evitem a eminente extinção da espécie e
almejando a produção de grande quantidade de mudas, é que se buscam alternativas para a
propagação vegetativa desta planta arbórea. O uso de métodos para a superação da dormência pode
permitir uma germinação mais rápida e uniforme (BRASIL, 1992). Popinigis (1985) sugere que a
escolha do método a ser aplicado depende do tipo de dormência, afirmando que no caso das
espécies dotadas de sementes com envoltório duro e impermeável, recomenda-se a imersão em
solventes (água quente, álcool, acetona, etc.), escarificação mecânica, escarificação com ácido e
resfriamento rápido.
Como alternativa de propagação vegetativa, a multiplicação de forma assexual,
especificamente a micropropagação, é indiscutivelmente uma técnica que oferece vantagens por
gerar material clonal que possibilita superar os problemas com a propagação de plantas que
apresentam dificuldades de reprodução natural (HARTMAM et al., 1990). Essa técnica tem sido de
grande importância para a propagação de plantas de valor agrícola, ornamental e florestal
(TEIXEIRA, 2001), permitindo aperfeiçoar a interação entre fatores abióticos e bióticos, resultando
em plantas sadias, vigorosas e geneticamente superiores e ainda, possibilitando uma grande
uniformidade na produção de mudas, característica altamente desejável em povoamentos florestais
de interesse comercial.
Diante da importância ecológica e econômica e da escassez de informações sobre a
espécie citada, este trabalho objetivou avaliar a emergência de plântulas de S. brasiliensis
submetidas a diferentes tratamentos pré-germinativos de quebra de dormência e induzir a
regeneração direta de brotos, in vitro de explantes desta espécie, com o uso de diferentes
concentrações de BAP (N6-benzilaminopurina) e distintos meios de cultivo (WPM e MS), a partir
de segmentos nodais e ápices caulinares provenientes de plântulas jovens cultivadas em casa de
vegetação.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram realizados 3 experimentos no Departamento de Ciências Biológicas (DECB) da
Faculdade de Ciências Exatas e Naturais (FANAT), Campus Central da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte (UERN), município de Mossoró-RN.
Experimento I
As sementes de baraúna foram coletadas em Nízia Floresta em agosto de 2008 e ficaram
armazenadas em câmara fria (banco de germoplasma) até 09/2010, período em que foi montado o
experimento. As sementes foram submetidas a oito tratamentos de quebra de dormência: T1 –
Frutos íntegros (controle); T2 – Frutos com epicarpo e mesocarpo removidos; T3 – Frutos íntegros
imersos em água por 24 horas; T4 – Frutos íntegros imersos em água por 48 horas; T5 – Frutos
íntegros imersos em água por 72 horas; T6 – Frutos íntegros imersos em água a 80°C até o
resfriamento; T7 – Frutos íntegros escarificados com ácido sulfúrico (H2SO4 a 95% por 5 min.) e
T8 – Escarificação mecânica com lixa.
O experimento foi montado em ambiente de casa de vegetação com sistema de irrigação
automático, realizado com de bomba de microaspersão (RainBird®) 2 vezes ao dia durante 15
minutos cada irrigação (turno de rega - 08:00h e 16:00h). A semeadura foi realizada em recipientes
de plástico com capacidade para 180ml, contendo substrato composto de arisco, argila e polifértil
(esterco de boi e galinha – Nitrogênio total - 1%; Carbono orgânico - 15% na proporção C/N de
18/1g L-1 e CTC - 80 MMOL) na proporção de 1:1:1.
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Os dados foram registrados diariamente após a primeira emergência observada (critério
de emergência: aparecimento na superfície do solo da parte aérea da plântula). O experimento foi
acompanhado durante 50 dias e as variáveis avaliadas foram: porcentagem, tempo médio e índice
de velocidade de emergência das sementes (%E, TME, e IVE, respectivamente). A percentagem das
sementes emergidas foi estimada de acordo de acordo com Brasil (1992), o tempo médio foi
segundo Edmond & Drapala (1958) e o índice de velocidade de emergência pela fórmula proposta
por Maguire (1962). Para comparação dos tratamentos aplicou-se o teste de Tukey a 5% de
probabilidade, sendo que, os dados referentes às porcentagens de emergência foram transformados
em arc sen
, enquanto os valores do TME e do IVE foram transformados em
(
). As médias do TME apresentadas foram calculadas aplicando-se a operação inversa da
transformação utilizada, ou seja, elevando-se o resultado transformado ao quadrado e subtraindo 0,5
(BANZATTO & KRONKA, 1995).
Experimento II
O ensaio foi montado no dia 30 de abril de 2011. Os explantes utilizados foram de
plantas de 4 a 7 meses de idade cultivadas em casa de vegetação, originadas a partir de sementes.
Os explantes foram coletados as 7:00h da manhã, postos em sacos plásticos e levados ao laboratório
para uma prévia desinfestação em água corrente durante o período de 15 minutos. Logo após foram
desinfestados em câmara de fluxo laminar através da imersão em hipoclorito de sódio 2,5% (com 2
gotas de TWEEN 80) por 3 minuto, seguindo com imersão por 2 minutos em etanol a 70% e três
lavagem em água deionizada e autoclavada por 5 minutos.
Foi utilizado o meio de cultura MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962), acrescidos de
sacarose (30 gL-1), ágar (6,0 gL-1), carvão ativado (2,0 gL-1), cisteína (100 mg.L-1) e concentrações
distintas de N6 - Benzilaminopurina (BAP - 0,0 µM; 2,5 µM; 4,5 µM; 6,5 µM e 10 µM). Antes do
acréscimo do ágar e do carvão ativo, o pH foi ajustado para 5,8 ± 0,1 com solução de NaOH ou
HCl a 1 mol.L-1. Foram colocados, aproximadamente, 12 ml do meio em cada tubo de ensaio e
esterilizados em autoclave a uma temperatura de 120 ºC e pressão de 1 atm. por 20 minutos.
Em câmara de fluxo laminar, os explantes foram seccionados transversalmente em
explantes menores (segmentos nodais e ápices caulinares com 8 mm de comprimento) e
imersos individualmente no meio na posição vertical. Os tubos foram fechados com papel filme
e incubados no escuro por 10 dias em sala de crescimento com temperatura de 25 ± 2ºC e depois
transferidos para fotoperíodo de 12 horas, com uma irradiação fornecida por lâmpadas fluorescentes
branca fria do tipo GROWLUX.
O experimento foi montado em esquema fatorial 2x5 (dois tipos de explantes segmento nodal e ápice caulinares x 5 concentrações de BAP) com 5 repetições contendo cada
repetição 5 explantes e em delineamento inteiramente casualizado. A coleta dos dados foi feita aos
35 dias após a inoculação, onde foram avaliados os seguintes aspectos: Percentagem de indução de
brotos (%IB); Número de brotos emitidos por explante (NBE); Percentagem de contaminação
(%CO); Percentagem de calogênese (%CA) e Percentagem de oxidação (%OXI).
Os dados foram comparados pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, consistindo
que, quando necessário, foram transformados em arc sem
antes da análise. No
entanto, havendo interesse em ilustrar algumas variáveis com as médias não transformadas, aplicouse à média dos dados transformados a operação inversa da transformação, como recomendado por
Banzatto & Kronka (1995).
Experimento III
Foi montado no dia 28 de junho de 2011 utilizado o meio de cultivo WPM (LLOYD &
MCCOWN, 1980). Adotou-se para este, a mesma metodologia empregada no experimento II,
exceto mudanças no esforço amostral, que por motivo de limitação na quantidade do material
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vegetal, o número de repetições por tratamento foi reduzido para 3 contendo cada repetição com 4
explantes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Experimento I
A germinação das sementes de baraúna apresentou-se relativamente uniforme (Tabela
1), tendo se concentrado, em todos os tratamentos, entre o 9º e o 14º dia, exceto no tratamento 5
(Emersão em água por 72 horas), que teve a maior concentração de germinação (7,33 %) entre o 15º
e o 20º dia.
Tabela 1 – Percentagem de plântulas de S. brasiliensis emergidas a cada 5 dias após a primeira emergência,
independente da repetição. Mossoró/RN, 2011).
Tratamentos
09 a 14 15 a 20 21 a 26 27 a 32 33 a 38 39 a 44 45 a 50
T1 – Frutos íntegros (controle)
6,67
2,67
1,33
0,67
0
0,67
0
T2 – Sem epicarpo e mesocarpo
22,66
4,00
0
0
0
0
0
T3 – Imersão em água por 24 horas
6,67
6,00
1,33
0
0
0
0
T4 – Imersão em água por 48 horas
8,66
3,33
0
0
0
0
0
T5 – Imersão em água por 72 horas
5,33
7,33
0
0
0
0
0
T6 – Imersão em água à 80°C
4,67
2,66
0,66
0
0
0
0
T7 – Imersão em H2SO4 a 95%
2,67
0
0
0,66
0
0
0
T8 – Escarificação com lixa
7,33
6,00
0
0
0
0
0

As sementes com epicarpo e mesocarpo removidos (T2) apresentaram o maior
percentual de emergência (31,38%), diferindo significativamente do controle e dos demais
tratamentos (Tabela 2). Esse fato também foi observado quanto ao IVE, que foi também
estatisticamente superior no T2. Estes resultados demonstram que a remoção das camadas externa
(epicarpo e mesocarpo) torna o processo germinativo mais eficiente. Isto ocorre, provavelmente,
devido ao transporte de água para o interior da semente ter sido facilitado, ativando
fisiologicamente a mesma, ou devido a presença de substâncias químicas inibidoras nestas camadas,
como sugere Oliveira & Oliveira (2008). Estes autores, avaliando métodos para superar a
dormência de sementes recém coletadas desta espécie, conseguiram elevar a germinação de 4 para
19% com a remoção do epicarpo e mesocarpo.
A imersão em água por 24, 48 e 72 horas (T3, T4 e T5 respectivamente) não favoreceu
nenhuma das variáveis avaliadas, uma vez que os valores foram estatisticamente iguais para os três
parâmetros estudados, sendo ainda, inferiores ao controle, apesar de não ter sido demonstrado pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade (Tabela 2).
O processo germinativo das sementes submetidas à água com temperatura alterada (T6)
teve tanto a %E quanto o IVE afetados, com valores de apenas 16,87% e 0,830 respectivamente,
mas estaticamente inferior apenas aos tratamentos T2 e T3. Isto demonstra a sensibilidade da
semente de baraúna a altas temperaturas. A mesma coisa ocorreu com a imersão das sementes em
ácido sulfúrico (H2SO4 a 95%) por 5 minutos (T7), visto que este tratamento foi significativamente
inferior tanto na %E, com 10,69%, quanto no IVE, com 0,759.
O tratamento 8, no qual as sementes foram escarificadas mecanicamente com lixa, os
parâmetros relativos à germinação não diferiram do tratamento controle. Deste último, diferiram
apenas as sementes com o epicarpo e mesocarpo removido que apresentaram-se superior, e as
imersas em H2SO4 a 95% (inferior).
Quanto ao tempo médio de emergência, nenhum dos tratamentos pré-germinativos
diferiu estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
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Tabela 2–Médias de porcentagem (%E), tempo médio (TME) e índice de velocidade de emergência (IVE)
de sementes de S. brasiliensis submetidas a diferentes tratamentos pré-germinativos. Mossoró/RN, 2011.
%E

TME#

IVE

T1 – Frutos íntegros - Controle

21,19 bc

13,57 a

0,886 b

T2 – Epicarpo e mesocarpo removidos

31,38 a

12,10 a

1.084 a

T3 – Embebição em água por 24 horas

22,30 b

14,35 a

0,903 b

T4 – Embebição em água por 48 horas

20,66 bc

13,66 a

0,880 b

T5 – Embebição em água por 72 horas

21,19 bc

15,42 a

0,868 b

T6 – Imersão em água à 80°C

16,87 c

14,83 a

0,830 bc

T7 – Escarificação ácida (H2SO4 a 95% por 5 min.)

10,69 d

10,73 a

0,759 c

T8 – Escarificação mecânica com lixa

21,77 bc

14,22 a

0,890 b

11,80

13,63

4,15

Tratamento

CV

Medias seguida das mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p < 0.05).
#
Os valores do TMG foram calculados aplicando-se às médias dos dados transformados a operação inversa
da transformação utilizada.

No experimento II a interação entre os dois fatores (tipo de explante e concentração do
fitormônio) não foi significativa para nenhum dos parâmetros. De todas as variáveis analisadas
(Quadro 1), apenas a percentagem de oxidação mostrou-se diferenciada nos dois tipos de explantes
utilizados, sendo que os segmentos nodais apresentaram maior média (78%) do que os ápices
caulinares (66%). A oxidação apresentava-se muito intensa em alguns tecidos, observando-se um
forte escurecimento em volta do explante.
Quadro 1 – Médias da percentagem de indução de brotos, N° de brotos por explante, percentagem de
contaminação, calogênese e oxidação de segmentos nodais (SN) e ápices caulinares (AC) de Schinopsis
brasiliensis cultivada in vitro em meio Murashige & Skoog (1962). Mossoró/RN, 2011.
% de Indução de Brotos (%IB)*
Explante

N6 - Benzilaminopurina
2,5 µM
4,5 µM
6,5 µM
24,86
17,77
26,92

SN

0,0 µM
22,34

AC

22,34

22,34

31,96

26,92

31,96

22,34 a

23,60 a

24,86 a

26,92 a

27,15 a

Média

Média

10 µM
22,34

22,85 A
27,10 A

CV

36,59
Nº de Brotos por Explante (NBE)*#

Explante

N6 - Benzilaminopurina
2,5 µM
4,5 µM
6,5 µM
0,20
0,28
0,20

SN

0,0 µM
0,16

AC

0,16

0,20

0,36

0,24

0,32

0,16 a

0,20 a

0,32 a

0,22 a

0,24 a

Média

10 µM
0,16

CV

Média
0,20 A
0,25 A
9,63

% Contaminação (%CO)*#
Explante

0,0 µM

N6 - Benzilaminopurina
2,5 µM
4,5 µM
6,5 µM
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SN

16

16

16

12

16

15 A

AC

12

16

8

16

16

13 A

14 a

16 a

12 a

14 a

16 a

Média
CV

53,44
% de Calogênese (%CA)*

Explante

N6 - Benzilaminopurina
2,5 µM
4,5 µM
6,5 µM
13,20
8,62
8,62

SN

0,0 µM
13,20

AC

8,62

8,62

8,62

4,05

8,62

10,91 a

10,91 a

8,62 a

6,34 a

6,34 a

Média

10 µM
4,05

CV

Média
9,54 A
7,71 A
112,44

% Oxidação (%OXI)
Explante

N6 - Benzilaminopurina
2,5 µM
4,5 µM
6,5 µM
76
80
84

SN

0,0 µM
76

AC

64

52

72

72

72

70 a

64 a

76 a

78 a

74 a

Média
CV

10 µM
76

Média
78 A
66 B
15,62

Médias seguidas da mesma letra maiúscula (na coluna) e minúscula (na linha) não diferem
significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade (p < 0.05).
*Variável teve os dados transformados.
#
Variável possui valores calculados aplicando-se às médias dos dados transformados a operação inversa da
transformação utilizada.

Apesar do uso da N6-Benzilaminopurina (BAP), a percentagem de indução de brotos e o
número de brotos por explante foi baixo, além disso, nenhuma das concentrações da citocinina
diferiu com significância do controle, mostrando talvez, insuficiência na dose utilizada ou, pela
presença do carvão ativado, o qual apresenta cargas residuais capazes de adsorver o BAP do meio
nutritivo. Teixeira et al. (1993) por exemplo, na tentativa de ajustar a concentração de um regulador
de crescimento, de tal forma a se obter o efeito desejado, aumentaram a concentração de 2,4-D em
50 vezes, passando de 10 μM na ausência de carvão para 500 μM na presença de 0,3% de carvão
ativado em cultura de calos de dendê.
No experimento III em que utilizou-se o meio de cultivo WPM, aos 35 dias os explantes
apresentaram maior índice de brotação nos segmentos nodais, com média de 64,68% (Quadro 2).
As variáveis NBE e %CA também obtiveram melhores resultados com este tipo de explante. No
entanto, assim como no experimento com meio MS, não houve interação entre os dois fatores
testados nem expressão significativa diferenciada do tecido vegetal em nenhuma das concentrações
de BAP. Carvalho et al. (2002) também induzindo brotos in vitro a partir de seguimentos nodais de
uma Anacardiaceae lenhosa da caatinga (Spondias mombin L.), conseguiram em quatro semanas,
alta porcentagem de explantes com brotos axilares (86,6-95,5%), independentemente da
concentração de BAP testada.
A percentagem de oxidação obteve média de 91,66% nos segmentos nodais (Quadro 2),
com diferença significativa dos ápices caulinares (80%) pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
O maior valor nos segmentos nodais pede ser devido ao dano físico provocado ao explante pelas
excisões em maior número, ao contrário dos ápices que sofre apenas um corte transversal na base. A
oxidação é uma das principais limitações ao processo de cultivo in vitro de espécies lenhosas, já que
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são ricas em substâncias derivadas do metabolismo secundário como os polifenóis. As medidas
adotadas neste trabalho para prevenção da oxidação como a adição de L-cisteína e carvão ativado
ao meio e 10 dias de incubação dos explantes no escuro não foram suficientes para controlar a
oxidação dos explantes, porém, apesar destes apresentarem-se oxidados, os brotos permaneciam
verdes, vigorosos e em ativo crescimento.
Quadro 2 – Médias da percentagem de indução de brotos, N° de brotos por explante, percentagem de
contaminação, calogênese e oxidação de segmentos nodais (SN) e ápices caulinares (AC) de Schinopsis
brasiliensis cultivada in vitro em meio Lloyd & Mccown (1980). Mossoró/RN, 2011.
% de Indução de Brotos (%IB)*
Explante

N6 - Benzilaminopurina
2,5 µM
4,5 µM
6,5 µM
55,31
69,26
69,26

SN

0,0 µM
69,26

AC

45,31

30,32

30,32

35,31

30,32

57,29 a

42,82 a

49,79 a

52,29 a

45,33 a

Média

Média

10 µM
60,33

64,68 A
34,32 B

CV

21,12
Nº de Brotos por Explante (NBE)*#

Explante
SN
AC
Média

0,0 µM

N6 - Benzilaminopurina
2,5 µM
4,5 µM
6,5 µM

10 µM

Média

0,83

0,66

0,83

0,91

0,83

0,81 A

0,50

0,25

0,33

0,33

0,25

0,33 B

0,66 a

0,45 a

0,58 a

0,62 a

0,54 a

CV

6,74
% Contaminação (%CO)*#

Explante

N6 - Benzilaminopurina

SN

0,0 µM
0,0

2,5 µM
0,0

4,5 µM
0,0

6,5 µM
0,0

10 µM
8,33

AC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 a

0,0 a

0,0 a

0,0 a

4,16 a

Média
CV

Média
1,66 A
0,00 A
97,29

% de Calogênese (%CA)*
Explante
SN
AC
Média

N6 - Benzilaminopurina

Média

0,0 µM

2,5 µM

4,5 µM

6,5 µM

10 µM

12,81

21,57

21,57

12,81

30,32

19,81A

12,81

12,81

4,05

4,05

4,05

7,55 B

12,81 a

17,19 a

12,81 a

8,43 a

17,19 a

CV

85,83
% Oxidação (%OXI)

Explante

N6 - Benzilaminopurina
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SN

0,0 µM
91,66

2,5 µM
91,66

4,5 µM
91,66

6,5 µM
91,66

10 µM
91,66

91,66 A

AC

58,33

75,00

83,33

83,33

100,00

80,00 B

75,00 a

83,33 a

87,50 a

87,50 a

95,83 a

Média
CV

17,63

Médias seguidas da mesma letra maiúscula (na coluna) e minúscula (na linha) não diferem
significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade (p < 0.05).
*Variável teve os dados transformados.
#
Variável possui valores calculados aplicando-se às médias dos dados transformados a operação inversa da
transformaçãoutilizada.

CONCLUSÃO
De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que:
1. A remoção de epicarpo e mesocarpo das sementes de S. brasiliensis promove um aumento
na percentagem e índice de velocidade emergência das plântulas;
1. Nenhum dos tratamentos de superação de dormência influência no tempo médio de
emergência.
2. O pico de emergência é entre o 9º e o 14º dia após semeadura;
3. Aos 35 dias de cultivo as respostas obtidas para os explantes nodais e ápices caulinares, não
dependem das concentrações de BAP utilizadas neste trabalho;
4. O meio WPM é indicado para o cultivo de segmentos nodais de plântulas jovens de S.
brasiliensis, podendo 78% dos explantes apresentarem regeneração de brotos;
5. O uso do carvão ativado e da L-cisteína no meio de cultura como agentes antioxidantes, bem
como 15 minutos de lavagem dos explantes em água corrente e 10 dias incubados no escuro
após a inoculação não foi eficiente para o controle da oxidação dos tecidos.
Sugere-se que outros métodos como: selecionar a melhor época do ano para inoculação,
aumentar o tempo de lavagem do explante em água corrente, transferir o explante para meios
frescos a cada 1 a 4 semanas de cultivo, acrescentar diferentes agentes antioxidantes ao meio (ácido
cítrico, ácido ascórbico, cisteína-HCl, ditiotreitol, etc.), retirar ou reduzir a concentração do agente
gelificante, manter o tecido em baixa intensidade luminosa durante as primeiras semanas de cultivo,
mudar a composição do meio de cultura reduzindo a concentração de nitrogênio, potássio e FeSO 4,
cultivar o tecido em meio básico sem reguladores de crescimento nas primeiras semanas de cultivo,
entre outros, sejam testados com diferentes tipos de explante de S. brasiliensis afim de obter maior
controle da oxidação in vitro.
REFERÊNCIAS
ANDRADE–LIMA, D. Plantas das Caatingas. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências,
1989. 243p.
ANGEVINE, M.W; CHABOT, B.F. Seed germination syndromes. In: SOLBRIG, O.T. et al.
Topics in plantpopulation biology. New York: Columbia University, p.189-206, 1979.
BANZATTO, David Ariovaldo; KRONKA, Sérgio do Nascimento. Experimentação Agrícola.
São Paulo: Funep, 1995.
BARROSO, Graziela Maciel. Frutos e Sementes: Morfologia Aplicada à Sistemática de
Dicotiledôneas. Viçosa: UFV, 1999. 443p.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

934

BRASIL, Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. Regras para análise de sementes.
Brasília: SNDA/DNDV/CLAV, 1992. 365p.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. IBAMA. Diário Oficial da União. Instrução normativa nº
06, de 23 de setembro de 2008. Disponível em: < http://www.ibama.gov.br/2008/09/publicada-alista-de-especies-da-flora-brasileira-ameacada-de-extincao >. Acesso em: 12 fev. 2010.
CARVALHO, Cristina Paiva da Silveira et al. In vitro culture of Spondias mombin L. nodal
segments. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 24, n. 3, p.776-777, dez. 2002.
CORREIA, Suzimone de J.; DAVID, Juceni P.; DAVID, Jorge M.. Metabólitos secundários de
espécies de Anacardiaceae. Quimica Nova, São Paulo, v. 29, n. 6, p.1287-1300, 2006.
EDMOND, J.B.; DRAPALA, W.J. The effects of temperature, sand and soil, and acetone on
germination of okra seeds. Proceedings of American Society Horticultural Science, Alexandria,
v. 71, p. 428-434, 1958.
ENGLER, A. Anacardiaceae. Flora Brasilienses, v. 12, n. 2, p.367-418, 1879.
GONZAGA, Taciana Walesca Cruz et al. Crioconservação de sementes de aroeira
(Astroniumurundeuva Engl.), e baraúna (Schinopsis brasiliensis Engl.). Revista Brasileira de
Produtos Agroindustriais, Campina Grande, v. 5, n. 2, p.145-154, 2003.
HARTMAN, T.H.; KESTER, D.E.; DAVIES, F.T. Plant Propagation, Principles and practices.
Prentice Hall. New Jersey, 1990. 647p.
LLOYD, G. B.; McCOWN, B. H. Commercially feasible micropropagation of mountain laurel
Kalmia latifoliaby use of shoot tip culture. Proceedings International of Plant Propagation v. 30,
p.421-427, 1980.
MAGUIRE, J. D. Speed of germination aid in selection and evaluation for seedling emergence and
vigor. Crop Science, v.2, n.2, p.176-177, 1962.
MURASHIGE, T.; SKOOG, F. A revised medium for rapid grow and bio assays with tabacco tissue
cultures. Physiologia Plantarum, Copenhagen, v.15, p.473 - 497, 1962.
OLIVEIRA, Maria da Conceição Prado de; OLIVEIRA, Geraldo José de. Superação da dormência
de sementes de Schinopsis brasiliensis. Ciência Rural, Santa Maria, v. 38, n. 1, p.251-254, 2008.
PAES, Juarez Benigno et al. Resistência natural de nove madeiras do semi-árido brasileiro a cupins
subterrâneos, em ensaio de laboratório. Cerne, Lavras, v. 9, n. 1, p.36-47, 2001.
POPINIGIS, F. Fisiologia das sementes. Ministério da Agricultura, AGIPLAN, Brasília, 1985,
279p.
PRADO, Maria da Conceição Gomes do et al. Aspectos morfo-estruturais da unidade de dispersão
de Schinopsis brasiliensis Engl. “Baraúna” (Anacardiaceae). Boletim da Sociedade Broteriana,
série 2, v. 67, p.187-197, 1996.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

935

TEIXEIRA, J. B. Limitações ao processo de cultivo in vitro de espécies lenhosas. Brasília, 2001.
Micropropagation: technology and aplication. Dordrecht: Kluwer Academic Press, 1991. p. 311336.
TEIXEIRA, J.B.; Söndahl, M.R.; Kirby, E.G. Somatic embryogenesis from immature zygotic
embryos of oil palm. Plant Cell Tissue and Organ Culture, v.34, p. 227-233, 1993.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

936

DIFERENTES MÉTODOS ANTI-MICROBIANO NA MICROPROPAGAÇÃO DE Jatropha
curcas L.
Maria Valdiglêzia de Mesquita1; Kathia Maria Barbosa e Silva2; Sara Caroline Pinto de Almeida3;
Ricardo Gonçalves Santos4; Cynthia Cavalcanti de Albuquerque5
RESUMO: O objetivo desse trabalho foi buscar um método eficaz no controle microbiano do cultivo in vitro de J.

curcas. Foram montados 3 experimentos descritos a seguir. No primeiro, brotos foram tratados com hipoclorito de
cálcio a 1,5 e 3% por 2, 5 e 8 minutos. O segundo experimento foi testado à ação do óleo essencial de Lippia gracilis
Schauer acrescentado ao meio de cultura nas concentrações de 100 μL.L-1, 200 μL.L-1, 300 μL.L-1 e 400μL.L-1. Por
ultimo, um ensaio foi montado usando o antibiótico Augmentin no meio de cultura em diferentes doses (50 mg L-1; 100
mg L-1; 150 mg L-1 e 200 mg L-1) para controle bacteriano. Todos os experimentos foram montados em DIC e mantidos
em sala de crescimento. A percentagem de contaminação foi avaliada no 1º experimento depois de 35 dias, já o 2º e 3º
experimento foi avaliado aos 30 e 20 dias respectivamente, tendo os seguintes aspectos estudados: percentual de
brotação e oxidação, número de brotos por explante e percentual de contaminação total, fúngica e bacteriana. As médias
foram comparadas com o teste de Tukey a 5% de significância. A assepsia dos explantes com hipoclorito de cálcio não
apresentou eficiência. O óleo essencial de Lippia gracilis a 100 µL.L-1 reduziu a contaminação fúngica e bacteriana sem
prejudicar a regeneração de brotos. Foram alcançados até 100% de regeneração dos explantes quando o meio foi tratado
com 200 mg.L-1 de Augmetin, porém a contaminação não foi controlada com nenhuma das concentrações usadas.

PALAVRAS-CHAVES: Augmentin; Hipoclorito de cálcio; Óleo essencial.
INTRODUÇÃO
Os impactos causados no ambiente pelo uso de combustíveis fósseis têm ocasionado
consequências, tais como mudanças climáticas e o aumento da concentração de CO 2 na atmosfera,
causando o efeito estufa (LIMA, 2005). Neste sentido vislumbram-se a necessidade de investir em
recursos energéticos renováveis, como os biocombustíveis que colaborem na redução da emissão de
gases. Dentre as espécies potenciais para a produção de biocombustíveis está o pinhão manso
(Jatropha curcas L.), considerada como uma matéria prima potencial para o Programa Nacional de
Produção e uso de Biodiesel (PNPB). Pertencente à família Euphorbiaceae, mesma família da
mamona e da mandioca, o pinhão manso que cresce em climas tropicais e subtropicais, tem origem
no México e América Central, sendo cultivado na América do Sul, América Central e África
(SCHMOOK et al.,1997).
Além da produção do óleo, o pinhão manso, também, pode ser utilizado para outros
fins, como a substituição parcial do arame em cercas vivas, já que os animais evitam tocá-lo devido
ao látex cáustico que escorre das folhas arrancadas ou feridas; pode ser usado como suporte para
plantas trepadeiras como a baunilha (Vanilla aromática), visto que o tronco possui casca lisa e
macia e atua como fixador de dunas na orla marítima (PEIXOTO, 1973).
Vários métodos de propagação podem ser utilizados na reprodução da espécie, sendo a
propagação via semente o mais recomendado em virtude de permitir melhor formação do sistema
radicular. No entanto, problemas de irregularidades na germinação e perda do poder germinativo,
1
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após alguns meses de armazenamento, incidência de doenças e desuniformidade do material são
frequentes (SEVERINO et al., 2006).
A multiplicação in vitro de espécies de interesse econômico vem sendo muito utilizada
porque permite um acesso rápido e seguro dos agricultores às mudas de melhor qualidade,
especialmente das variedades tradicionais e as desenvolvidas pelos programas de melhoramento
genético, mantendo a fidelidade genética das espécies (FARIAS et al., 2006). Nesse sentido,
objetivou-se com o presente trabalho, buscar um método eficaz no controle microbiano do cultivo
in vitro de J. curcas.
MATERIAL E MÉTODOS
Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Cultura de Tecido Vegetal
(LCTV) da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN), localizada no município de Mossoró-RN. Os explantes utilizados foram
provenientes de plântulas cultivadas em casa de vegetação, a partir de sementes.
Foram realizados três experimentos em 2011, em delineamento inteiramente
casualizado. O primeiro no mês de junho, e em seguida nos meses de julho e agosto de 2011. As
coletas do material vegetativo foram realizadas pela manhã com o auxilio de uma tesoura de poda.
O material Coletado foi levado ao laboratório, onde foram descartadas as folhas, permanecendo
apenas os brotos mais jovens, os quais foram submetidos a uma prévia desinfestação em água com
duas gotas do detergente Tween 80, seguido por10 minutos de lavagem em água corrente.
1. Assepsia de explantes de J. curcas
No primeiro experimento foi utilizado como agente desinfestante o hipoclorito de cálcio
a 1,5% e 3% em diferentes tempos de imersão: 2,0 min.; 5,0 min. e 8,0 min. O tratamento controle
foi constituído de explantes que não foram desinfestados pelo hipoclorito de cálcio. A assepsia foi
realizada dentro da Câmara de Fluxo Laminar (CFL), onde após o estabelecimento dos tratamentos,
os explantes foram imersos em álcool a 70% durante 1 minuto. Em seguida, os explantes foram
submetidos a três lavagens consecutivas com água destilada e esterilizada para retirada do excesso
de hipoclorito de cálcio e álcool para posterior inoculação. Esta ocorreu em tubos de ensaio com
meio MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962) suplementado com 30 gL-1 de sacarose e 6,5 gL-1 de
ágar. O pH do meio foi ajustado para 5,5 e o meio foi esterilizado em autoclave a uma pressão de 1
atm e temperatura de 120°C, por 20 minutos. Os sete tratamentos foram testados com quatro
repetições. Cada parcela foi constituída por três tubos de ensaio, com um explante em cada.
2. Esterilização do meio de cultura
Após a desinfestação, os brotos jovens de pinhão manso foram inoculados em meio MS
suplementado com 30 g.L-1 de sacarose e 6,5 g.L-1 de ágar, no qual o óleo essencial de Lippia
gracilis Schauer, que possui ação antimicrobiana, foi utilizado para esterilizar o meio de cultura,
dispensando o processo de esterilização em autoclave. Foram adicionadas ao meio as seguintes
concentrações de óleo: 100 μL.L-1, 200 μL.L-1, 300 μL.L-1 e 400μL.L-1 (Tratamentos 1, 2, 3 e 4,
respectivamente), no meio do tratamento controle não foi adicionado o óleo essencial e o mesmo foi
esterilizado em autoclave a uma pressão de 1 atm e temperatura de 120°C, por 20 minutos. O pH
do meio de todos os tratamentos foi ajustado para 5,5. A adição do óleo essencial ao meio foi feita
em câmara de fluxo laminar e a inoculação aconteceu uma semana após este procedimento. Cada
tratamento foi composto por quatro repetições, cada uma com três tubos de ensaio, com um
explante cada.
3. Antibiótico como inibidor da contaminação bacteriana
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Neste último experimento o antibiótico foi utilizado como método de controlar a
contaminação bacteriana. Após uma revisão sobre o assunto, optou-se pelo o antibiótico
Augmentin, que na literatura é retratado como eficaz e não prejudica a regeneração de brotos. Este
antibiótico é uma combinação de amoxicilina e clavulanato de potássio o qual foi adicionado ao
meio MS que continham os mesmos suplementos dos meios testados nos experimentos anteriores
(30 gL-1 de sacarose e 6,5 gL-1de ágar) e pH ajustado para 5,5. O antibiótico foi adicionado ao meio
após a esterilização em autoclave a uma pressão de 1atm e temperatura de 120°C, por 20 minutos.
O experimento foi composto por cinco tratamentos com diferentes concentrações do antibiótico (0
mg L-1; 50 mg L-1 ; 100 mg L-1 ; 150 mg L-1 e 200 mg L-1). O meio ficou em sala de crescimento
durante 7 dias antes da inoculação para garantir que os explantes não fossem inoculados num meio
previamente contaminado com o manuseio. Os tratamentos tiveram quatro repetições cada, formada
por três tubos de ensaio, com um explante em cada um deles.
Em todos os experimentos, após a inoculação dos explantes, os tubos foram
transferidos para a sala de crescimento onde foram submetidos a uma temperatura de 25 + 2 ºC e
fotoperíodo de 12h e intensidade luminosa de 30 μmol.m-2.s.
As avaliações foram realizadas 35 dias após a montagem do 1° experimento, 30 dias
após a montagem do 2° e 20 dias após a montagem do 3° experimento. No primeiro ensaio foi
avaliado a percentagem de contaminação total, e nos outros dois o percentual de contaminação total,
fúngica e bacteriana; percentual de oxidação; percentual de brotação e número de brotos por
explante. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. A
homeocedasticidade das médias foram obtidas, quando necessário, com a transformação por arco
sen
, sendo que quando havia interesse de ilustrar as variáveis com as médias
originais seguiu-se o recomendado por Banzatto & Kronka (1995), aplicando-se às médias
transformadas a operação inversa da transformação utilizada.
RESULTADOS E DISCUSSÕES:
A assepsia dos explantes de J. curcas com hipoclorito de cálcio em várias
concentrações e tempo de imersão apresentou em alguns tratamentos, resultados aceitáveis de
contaminação in vitro, porém sem diferença significativa entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade (Figura 1).

Figura 1 – Percentagem de contaminação total de segmentos nodais de
J. curcasdesinfetados em com hipoclorito de cálcio em diferentes
concentrações e tempo de imersão (CV: 65,32).
Fonte: Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais - LCTV.
Mossoró/RN, 2011.
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Não foi encontrado na literatura a aplicação do hipoclorito de cálcio na desinfestação do
pinhão manso, porém, o uso deste desinfestante é bastante comum no cultivo in vitro (ERIG et al.,
2003; FERREIRA, et al., 2010; CHAVES et al., 2004). Muitos autores consideram eficiente a ação
deste desinfestante. Grigolettoet al. (1999), por exemplo, trabalhando com segmentos apicais de
mangaba (Hancorniaspeciosa), consideraram eficaz a assepsia com imersão em álcool 70% por 10
segundos + hipoclorito de cálcio 1% por 10 minutos. Diniz et al., (2008) trabalhando com
seguimentos de rizoma de Spathiphyllum wallisi, conseguiram 73% de explantes livres de
contaminação também com o tratamento com álcool 70% por 1 min. + hipoclorito de cálcio 2% por
10 minutos, considerando bons efeitos da aplicação.
O experimento onde o meio de cultura teve o óleo de Lippia gracilis testado como
agente esterilizante, a contaminação fúngica (%COF) foi significativamente menor quando usado a
concentração de 100 µL.L-1 (Tabela 1). O mesmo ocorreu para a contaminação bacteriana (%COB),
sendo que nesta última, apesar do menor valor, diferiu estatisticamente apenas do tratamento 4 e 5,
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. A contaminação total também teve no tratamento 2 a
menor percentagem (58,30%), diferindo com significância dos tratamentos com as concentrações
superiores.
Tabela 1–Médias da Porcentagem de Indução de Brotos (%IB), Nº de Brotos por Explante (NBE) e
Percentagem de Contaminação Fúngica (%COF), Bacteriana (%COB) e Total (%COT) e oxidação (%OXI)
de explantes de Jatropha curcas em meio com Lippia gracilis. Mossoró/RN, 2011.

Tratamento

%IB

NBE*#

%COF*

%COB*

%COT

%OXI

0,00 µL.L-1
100 µL.L-1

49,97 a
66,60 a

0,47 a
0,80 a

27,67 a
4,05 b

79,10 ab
53,30 b

91,65 ab
58,30 b

24.97 b
33.30 b

200 µL.L-1

74,95 a

0,70 a

27,67 a

79,10 ab

100,00 a

100,00 a

-1

300 µL.L
400 µL.L-1

41,62 a
83,30 a

0,30 a
0,80 a

4,05 a
4,05 a

87,13 a
87,13 a

100,00 a
100,00 a

91.65 a
100,00 a

CV

37,25

11,10

73,76

19,30

17,91

23,00

Medias seguida das mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p < 0.05).
*Dados transformados
#
Transformação inversa utilizada

Pascual et al. (2001) afirma que óleos essenciais das espécies do gênero Lippia exibem,
em sua maioria, atividade antimicrobiana, o que pôde ser observado neste trabalho e por outros
autores, como a exemplo de Albuquerque (2006) que avaliando a ação antimicrobiana do óleo
essencial de Lippia gracilis, confirma tal ação para este. Segundo Dantas et al. (2010) o óleo
essencial desta espécie apresenta atividade inibitória satisfatória sobre todos os microrganismos
testados por ele, demonstrando o amplo espectro de ação, mesmo quando submetido a
concentrações mínimas.
Nenhuma das concentrações utilizadas neste experimento foi prejudicial para a indução
de brotos (%IB) e o número de brotos por explante (NBE), visto não ter ocasionado diferença
significativa do tratamento controle. No entanto, a percentagem de oxidação (%OXI) aumentou
expressivamente com o uso do óleo, chegando a 100% de oxidação dos explantes nos tratamentos
em que se usou 200 e 400 µL.L-1. A concentração de 100 µL.L-1 foi a única que aparentemente, não
prejudicou o tecido, tendo o percentual de oxidação se igualado ao controle.
Foi notado que os explantes que apresentavam contaminação bacteriana, as colônias de
bactérias mantinham-se restritas a base de cada explante, ao contrário do controle, que permitiu uma
proliferação dos microorganismos por todo o meio (Figura 2). Este fenômeno pode ser observado
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em todas as concentrações utilizadas, sugerindo que a toxidez do óleo essencial de L. gracilis
impediu o crescimento bacteriano no meio de cultivo. Albuquerque (2005), também constatou este
fato quando trabalhou com micropropagação de helicônias usando ápices caulinares cultivadas em
meio contendo óleo essencial de L.gracilis.
O experimento que se usou o antibiótico Augmentim como inibidor bacteriano, a
contaminação fúngica, bacteriana e total foi estatisticamente igual para todos os tratamentos (Tabela
2). A mesma coisa ocorreu com o número de brotos por explante (NBE), que embora tenha
apresentado os resultados mais satisfatórios no tratamento 5, não diferiu pelo teste de Tukey a 5%
de probabilidade. Já o índice de brotação (%IB), apresentou no tratamento com 200 mg.L-1 o
melhor valor, com 100% de regeneração, porém diferindo com significância apenas do tratamento
com 50 mg.L-1. Oliveira et al. (2010) constatou que explantes de Citrus limonia e C. sinensis
cultivados in vitro em meio com diferentes tipos de antibiótico, foram significativamente
influenciados pelas concentrações utilizadas. Além disso, todos os antibióticos testados por estes
autores apresentaram efeitos negativos, exceto o Timentin e o Augmentin a 500 mg L -1.

Figura 2 – Desenvolvimento da contaminação bacteriana em
cultivo de segmentos nodais de Jatropha curcas em meio
básico MS. a. Controle. b. meio com óleo essencial de Lippia
gracilis. Mossoró/RN, 2011.

Em todos os explantes tratados com o antibiótico, independentemente da concentração
utilizada, a oxidação foi reduzida expressivamente quando comparados com o controle. Fato
também observado por Oliveira et al. (2010) em explantes de ''Pêra', 'Valência' e 'Bahia'' cultivados
em meio tratado com diferentes antibiótico, inclusive o Augmentim, utilizado neste experimento.
Tabela 2–Médias da Porcentagem de Indução de Brotos (%IB), Nº de Brotos por Explante (NBE) e
Percentagem de Contaminação Fúngica (%COF), Bacteriana (%COB), Total (%COT) e oxidação (%OXI) de
explantes de Jatropha curcas em meio com Augmentin. Mossoró/RN, 2011.

%IB

NBE*#

%COF*#

%COB*#

%COT*#

%OXI*

91,65 ab
66,60 b

0,90 a
0,87 a

16,65 a
0,00 a

16,65 a
8,32 a

16,65 a
0,00 a

50,29 a
4,05 b

150 mg.L
200 mg.L-1

91,65 ab
83,30 ab
100,00 a

1,15 a
0,87 a
1,40 a

8,32 a
8,32 a
8,32 a

0,00 a
8,32 a
0,00 a

16,65 a
8,32 a
8,32 a

4,05 b
4,05 b
4,05 b

CV

15.74

11,10

122.90

124.18

112.66

115.47

Tratamento
00 mg.L-1
50 mg.L-1
100 mg.L-1
-1

Medias seguida das mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p < 0.05).
*Dados transformados
#
Transformação inversa utilizada
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No presente trabalho, nenhum efeito negativo foi observado em decorrência do uso do
antibiótico Augmentin, no entanto, a adição de qualquer antibiótico ao meio de cultura demanda
uma criteriosa avaliação de suas conseqüências sobre o desenvolvimento do tecido, pois muitos
relatos mostraram que eles podem apresentar efeitos positivos ou negativos na regeneração de
plantas in vitro (COSTA et al., 2000; TANG et al., 2004; MENDES et al. 2008).
CONCLUSÃO:
1. A assepsia dos explantes de J. curcas com hipoclorito de cálcio nas concentrações
testadas, não mostraram eficiência significativa superior ou controle;
2. O óleo essencial de Lippia gracilis na concentração de 100 µL.L-1 reduziu
significativamente a contaminação fúngica e bacteriana;
3. O índice de brotação não foi prejudicado em nenhuma das concentrações de óleo
utilizada;
4. As doses acima de 200 µL.L-1do óleo de L. gracilis apresentou oxidação elevada,
chegando até atingir 100% dos explantes de J. curcas;
5. O antibiótico Augmentim nas concentrações utilizadas não foi satisfatório no controle da
contaminação fúngica e bacteriana.
6. A maior regeneração dos explantes é alcançada com 200 mg.L -1 de Augmetin, alcançando
100% de brotação.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA PARA SE ALCANÇAR A
RESOLUTIVIDADE NO TRATAMENTO DA HANSENÍASE.
Mara Léia Távora Vieira1; Caionara Angélica da Silva2; Suzana Carneiro de Azevedo Fernandes3;
Fátima Raquel Rosado Morais4
RESUMO: O estudo teve como objetivo identificar as práticas de Educação em Saúde desenvolvidas pelas equipes
saúde da família junto aos pacientes de hanseníase na Unidade Saúde da Família (USF) Dr. Chico Costa no município
de Mossoró/RN. A pesquisa é do tipo qualitativa na qual realizamos entrevistas semi-estruturadas com 8 (oito)
profissionais das equipes de saúde da família da USF Dr. Chico Costa. Para a realização da análise dos dados utilizamos
a técnica de categorias, na qual os dados foram agrupados segundo suas semelhanças e características comuns. Por
conseguinte, engajados na interpretação da realidade, observamos que a compreensão de Educação em Saúde por parte
de alguns profissionais ainda é confusa, dificultando o desenvolvimento de práticas resolutivas. As atividades de
educação em saúde são pontuais e curativistas, desenvolvidas, prioritariamente, ao tratamento e reabilitação em
detrimento a prevenção e promoção da saúde que englobam os condicionantes/determinantes do processo saúde/doença.
É imprescindível o desenvolvimento de práticas de educação em saúde dialógicas voltadas para os pacientes de
hanseníase, na busca de promover a autonomia e o auto-cuidado dos pacientes, assim como a melhoria da sua qualidade
de vida. Que todos os profissionais sejam capacitados para imprimir nos serviços de saúde o modelo educativo
participativo, valorizando os espaços das relações interpessoais estabelecidas nos serviços de saúde como contextos de
práticas educativas emancipatórias. Enfim, que a Educação em Saúde contribua para a melhoria da produção dos
serviços de saúde, assegurando a qualidade, satisfação dos profissionais e usuários assistidos com dignidade e qualidade
a que têm direito.
PALAVRAS-CHAVE: Educação em Saúde; Saúde da Família; Hanseníase.

INTRODUÇÃO
A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa silenciosa, cuja forma de contágio se dá
através da eliminação dos bacilos (bactérias) de pessoas doentes que não estão em tratamento,
expelidas por meio do aparelho respiratório superior (secreções nasais, gotículas da fala, tosse,
espirro). “O diagnóstico precoce da hanseníase e o seu tratamento adequado evitam a evolução da
doença, conseqüentemente impedem a instalação das incapacidades físicas por ela provocadas”,
proporcionando a cura. (BRASIL, 2002, p.13) Os portadores são vítimas de discriminação pelo
estigma e histórico da doença, que é popularmente conhecida como “lepra”; por ser uma doença de
origem dermatológica, sendo a pele um órgão visível que interfere na boa aparência; pelas
informações distorcidas da população e por ser contagiosa.
O Programa Nacional de Controle da Hanseníase (PNCH) do Ministério da Saúde (MS)
estabeleceu diretrizes operacionais para a execução de diferentes ações, articuladas e integradas,
que pudessem em todas as frentes de trabalho propiciar atendimento às pessoas que adoecem nas
suas necessidades e direitos.
De acordo com a coordenadoria do Programa Estadual de Eliminação da Hanseníase da
Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) do Rio Grande do Norte, “em 2009 foram
1
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diagnosticados 296 novos casos da doença, 137 só em Mossoró e em 2010 já foram notificados até
o momento 46 casos sendo 20 destes no município” (SESAP, 2010). A Hanseníase, portanto,
tornou-se um problema de saúde pública pela quantidade, gravidade e cronicidade da doença.
O Programa de Controle de Hanseníase do município de Mossoró requer o
desenvolvimento de ações e decisões voltadas para um efetivo compromisso com a saúde da
população e nesse sentido, constitui oportunidade histórica para o estabelecimento de novas práticas
de saúde e com isto a necessidade de repensar a atuação de práticas educativas junto a esse
programa. Haja vista, que tradicionalmente os saberes e as práticas educativas em saúde utilizam
um discurso higienista e intervenções normalizadoras impregnados por um discurso sanitário
subjacente, que fazem uso de estratégias comunicacionais verticalizadas, autoritárias e reducionistas
da determinação do processo saúde-doença à dimensão individual (ALVES, 2005).
Os serviços de saúde brasileiros por estarem ainda muito centrados no modelo
assistencial-curativo e no atendimento médico, no entender de Chiesa e Veríssimo (2001, p. 34),
tornam a prática educativa condicionada “a ações que visam modificar práticas dos indivíduos
consideradas inadequadas pelos profissionais, mediante a prescrição de tratamentos, condutas e
mudanças de comportamento”. E, quando são realizadas atividades participativas, como palestras,
reuniões com grupos, são somente respondidos aos questionamentos sobre as doenças no sentido de
que seu motivo é a falta de cuidado e desleixo da população com a saúde.
Dentre os diversos espaços dos serviços de saúde, Vasconcelos (1989; 1999) destaca os
de atenção básica como um contexto privilegiado para desenvolvimento de práticas educativas em
saúde. A consideração da autora justifica-se pela particularidade destes serviços, caracterizados pela
maior proximidade com a população e a ênfase nas ações preventivas e promocionais.
No âmbito das Unidades Básicas de Saúde da Família, a educação em saúde figura
como uma prática prevista e atribuída a todos os profissionais que compõem a equipe de saúde da
família. A equipe de Saúde da Família deve ser composta por no mínimo um médico, enfermeiro,
auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e de quatro a seis Agentes Comunitários de
Saúde (BRASIL, 2006). Esses profissionais devem primar não somente pela cura e reabilitação da
saúde, mas também pela prevenção e promoção da saúde. As ações de educação em saúde não
podem limitar ao aspecto curativista/assistencialista, mas englobar os condicionantes/determinantes
do processo saúde/doença.
A relevância da área de educação em saúde é definida por L’Abbate (1994, p. 481)
como um “campo privilegiado de práticas que ocorrem no nível das relações sociais normalmente
estabelecidas cotidianamente pelos profissionais de saúde entre si e no âmbito institucional,
sobretudo com o usuário, envolvendo os diversos atores presentes”, visto que o atendimento ao
usuário é prestado, sobretudo, por meio dessas práticas.
Fernandes (2010) acrescenta que as práticas educativas devem imprimir nos serviços de
saúde o modelo educativo dialógico, porém não mais pela imposição de um saber técnico-científico
detido pelos profissionais de saúde. Mas sim, pelo desenvolvimento da autonomia e da
responsabilidade dos indivíduos no cuidado com a saúde, valorizando os espaços das relações
interpessoais estabelecidas nos serviços de saúde como contextos de práticas educativas
emancipatórias.
Esse estudo objetiva, portanto, identificar as práticas de Educação em Saúde
desenvolvidas pelas equipes saúde da família junto aos pacientes de hanseníase na Unidade Saúde
da Família (USF) Dr. Chico Costa no município de Mossoró/RN.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa é do tipo qualitativa, por se aproximar e descrever o objeto de investigação,
incorporando aspectos “... do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações
e às estruturas sociais” (MINAYO, 1993) nas construções das práticas educativas em saúde.
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O estudo foi realizado na Unidade Básica Saúde da Família Dr. Chico Costa situada na
Rua Seis de Janeiro, S/N, no bairro Santo Antônio em Mossoró/RN. A escolha dessa unidade se deu
por ser campo de estágio da FAEN/UERN, por apresentar historicidade do trabalho com o controle
da Hanseníase, visto ter sido uma das primeiras USF a descentralizar o tratamento, como também
pela grande incidência de novos casos no bairro e adjacências, além de ser uma das unidades do
Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde - Pró-saúde.5
Os sujeitos desta pesquisa foram 8 (oito) profissionais das 3 (três) equipes da USF Dr.
Chico Costa, sendo estes: 3 (três) enfermeiros, 2 (dois) técnicos de enfermagem, 2 (dois) Agente
Comunitário de Saúde (ACS) e 1 (um) médico. Como critério de inclusão para seleção dos sujeitos
da pesquisa foi elencado: ser profissional da Saúde da Família da USF Dr. Chico Costa e aceitar
participar da pesquisa, e como critério de exclusão não trabalhar nas equipes da USF Dr. Chico
Costa, estar em gozo de licença especial, férias e atestado médico e recusar assinar o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE.
A coleta de dados ocorreu de acordo com sua disponibilidade dos profissionais das
equipes Saúde da família da USF Dr. Chico Costa, entre os meses de outubro e novembro de 2010.
Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com um roteiro prévio como forma de permitir a
abertura e facilidade para o entrevistado expor suas opiniões com profundidade, e assim, o
pesquisador manter o foco no objetivo da pesquisa (MINAYO, 2007). Cada entrevista foi gravada
por um aparelho eletrônico (MP4) e posteriormente transcrita, mantendo-se o sigilo, a privacidade e
o anonimato dos entrevistados.
Para que o anonimato dos pesquisados fossem assegurados, os enfermeiros foram
identificados por Enf., os técnicos de enfermagem por Téc., os agentes comunitários de saúde por
ACS e o médico por Méd., e cada equipe recebeu o nome de um clássico da educação em saúde, a
exemplo, equipe Freire, equipe Vasconcelos e equipe Morin.
Os dados obtidos foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, e ,
dentro das suas modalidades, por meio da análise temática. Segundo Minayo et al.(2007) a idéia de
tema está relacionada a uma afirmação a respeito de determinado assunto.
Esta análise se divide em três etapas: pré-análise; exploração do material; tratamento
dos resultados e interpretação. A primeira etapa se constitui em uma fase de organização,
utilizando-se da leitura flutuante, retomada dos objetivos iniciais da pesquisa. Na segunda etapa os
dados são codificados a partir das unidades de registro. Na última etapa os dados são categorizados,
a fim de alcançar um núcleo de apreensão do texto (MINAYO, et al., 2007). As “Categorias são
expressões ou palavras significativas em função das quais o conteúdo de uma fala será organizado”
(MINAYO, 2007, p. 317). Portanto, os dados foram agrupados segundo suas semelhanças e
características comuns, a partir do roteiro norteador aplicado nas entrevistas semi-estruturadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O fluxograma da Unidade Saúde da Família (USF) Dr. Chico Costa em relação ao
paciente hansênico se inicia através da procura do paciente ao tratamento, quando este já apresenta
sinais e sintomas de comprometimento dermatológico e/ou neurológico. A busca ativa pela equipe
de saúde da USF só é feita em situações eventuais, quando tem campanhas impulsionadas pelo
Ministério da Saúde.

5

O Pró-Saúde é um programa que promove a interação ensino-serviço, visando à reorientação da formação profissional, assegurando
uma abordagem integral do processo saúde-doença com ênfase na atenção básica, promovendo transformações nos processos de
geração de conhecimentos, ensino e aprendizagem e de prestação de serviços à população.
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O diagnóstico da Hanseníase é realizado pelo médico em conjunto com o enfermeiro
que é o responsável pelo teste de sensibilidade e pelo acompanhamento mensal da dose
supervisionada.
Após o diagnóstico, o tratamento se inicia independentemente da atividade programada
para ser realizada na unidade, e após 28 dias o paciente retorna para tomar a dose supervisionada e
receber novos medicamentos e orientações na consulta de enfermagem. O tratamento é feito com o
envolvimento de todos os profissionais da USF, principalmente médico, enfermeiro e agente
comunitário de saúde.
Para a realização do combate a Hanseníase no bairro Santo Antônio, os 3 (três)
enfermeiros e os ACS da USF Dr. Chico Costa receberam capacitação recente, disponibilizada pela
Gerência Municipal de Saúde de Mossoró.
A capacitação dos profissionais para atuar na assistência a hanseníase é uma meta do
Plano Nacional de Eliminação da Hanseníase, estabelecido pelo Ministério da Saúde, a fim de
minimizar os casos de hanseníase no país, e eliminá-lo como problema de saúde pública. (BRASIL,
2006)
Uma estratégia que pode ser utilizada pelos profissionais da saúde para se alcançar a
minimização dos danos e eliminação da Hanseníase é a Educação em Saúde. As concepções sobre
Educação em Saúde que os profissionais da USF Dr. Chico Costa inferiram foram:
“São noções básicas que se deve ter sobre as ações desenvolvidas na área da saúde”.
(ACS -equipe Freire)
“São as orientações dadas à população para prevenir patologias”. (Téc.- equipe Freire)
“Mecanismo facilitador que tem por objetivo ressaltar a importância da implantação de
métodos preventivos, com objetivos de evitar complicações futuras”. (Enf.- equipe Freire)
“São dimensões da vida humana, normalmente separadas, mas que precisam
permanecer sempre juntas para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos”. (Enf.- equipe Morin)
Essas colocações comprovam o que Machado (2007) afirma que na prática verifica-se a
predominância de práticas de educação em saúde reducionistas, o que requer questionamentos para
o alcance de ações integradas e participativas.
Pereira et al (2008) complementa que as ações educativas tem se mostrado através da
transmissão de conhecimentos e comportamentos, estando associado a uma deficiência na formação
dos profissionais e a uma carência na assistência as reais necessidades dos indivíduos.
A concepção de Educação em Saúde como um instrumento da atenção básica pode
ainda ser visualizada na fala do Médico da equipe Vasconcelos ao dizer: “Educação em Saúde é um
conjunto de conhecimentos com foco na atenção básica (primária), cujo objetivo é a prevenção de
patologias e suas sequelas.”
No entanto, conforme coloca Olivi e Oliveira (2003) a Educação em Saúde ganha um
papel importante, também, na unidade hospitalar, principalmente para enfermagem, onde o hospital
deixa de ser exclusivamente um local de restabelecimento da saúde, e passa a ter uma função de
recuperação, manutenção e prevenção de doenças.
A importância da educação em saúde para o paciente hansênico pode ser visualizada na
fala dos entrevistados como ferramenta fundamental para a prevenção e o tratamento de hanseníase,
assim como facilitadora na desmistificação de alguns estigmas associados à doença que ainda
perpetuam na sociedade.
“A Educação em Saúde voltada para o paciente hansênico tem tripla importância: 1º)
Prevenir a disseminação da doença, propagando conhecimentos necessários de diagnóstico precoce,
com isso cuidando-se a transmissão da doença; 2º) estimula o tratamento (início e adesão), evitando
sequelas; 3º) eliminar o preconceito que ainda acomete portadores de hanseníase.” (Méd.- equipe
Vasconcelos)
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“A importância é evitar complicações ou sequelas irreversíveis que talvez o paciente
sem determinadas orientações não saibam; como também deve ser o tratamento dessa patologia.”
(Enf.- equipe Vasconcelos)
Na assistência a pacientes hansênicos, a educação em saúde é considerada uma técnica
muito eficiente, pois utiliza de orientações precoces, a fim de prevenir e reabilitar as incapacidades,
tornando os pacientes ativos, conhecedores e (co)responsáveis pelas consequencias no seu
tratamento. Sendo isso fortificado, através de um relacionamento de confiança entre profissionais,
pacientes e família com os serviços de saúde. (PEDROSA, 1991)
O Ministério da Saúde (1989) através da portaria número 165 Bsb de 14 de maio de
1976, preconiza a educação em saúde como ação fundamental no controle da hanseníase, além da
aplicação de BCG, investigação epidemiológica e prevenção de incapacidades.
Referente às ações de educação em saúde desenvolvidas na USF Dr. Chico Costa, os
profissionais afirmaram desenvolver “palestras educativas e apoio psicológico.” (Enf.- equipe
Freire)
Além de “orientações de como deve ser o tratamento: tempo, medicação, dosagem,
reações dessa medicação; importância de concluir o tratamento; o que pode acontecer “sequelas” se
o paciente abandonar o tratamento, sequelas que podem ser irreversíveis.” (Enf.- equipe
Vasconcelos)
“Bloqueio dos comunicantes; a medicação e o tratamento com orientações para que o
cliente não desista e faça até o final.” (Téc. – equipe Morin)
De acordo com Machado (2007) o conceito de educação em saúde está associado ao
conceito de promoção da saúde, e não apenas de tratamento e reabilitação, buscando a participação
de toda a população no contexto de sua vida cotidiana e não apenas das pessoas sob risco de
adoecer ou doentes. Busca-se então o bem-estar nos aspectos físicos, mentais, ambientais, pessoais,
familiares e sociais.
Ao investigar a articulação da equipe multiprofissional nas ações de educação em saúde
desenvolvidas na ESF, junto ao paciente com hanseníase, obteve-se como resposta majoritária, a
participação conjunta dos profissionais, no entanto a enfermeira da Equipe Vasconcelos relatou que
não havia integralidade entre os membros da equipe e não justificou.
Para se alcançar uma assistência integral e holística é necessária abdicar do
individualismo profissional, estimular o trabalho em equipe e o diálogo entre os profissionais, com
foco nos usuários, nas ações de saúde e na educação permanente. (ARAÚJO, 2003)
No que se refere à qualidade das ações desenvolvidas para o paciente hansênico pelos
profissionais da USF, foram unânimes ao afirmarem que as ações podem/ precisam melhorar,
tornando isso fator determinantes na eficácia e resolutividade dos casos de hanseníase no bairro.
“Podem melhorar. Infelizmente tem pacientes que não sabem da importância de
concluir o tratamento e não são orientados das incapacidades que a patologia podem causar, devido
alguns profissionais esconderem isso do paciente.” (Enf.- equipe Vasconcelos)
“Poderiam acontecer melhor com o apoio e a participação de dermatologista para
referenciar.” (Enf.- equipe Freire)
“Sempre é preciso melhorar. O volume das ações é insuficiente, e o resultado é a alta
incidência de hanseníase na nossa região” (Méd.- equipe Vasconcelos)
Corroborando com a fala do profissional médico, Dias (2005) coloca que no ano de
2004, Mossoró registrou “o diagnóstico de 115 casos novos de hanseníase, o que corresponde ao
coeficiente de detecção de 5,16 casos em cada 10.000 habitantes, considerado hiperendêmico pelos
parâmetros do Ministério da Saúde”, concentrando-se principalmente nestes quatro bairros:
Barrocas, Santo Antônio, Bom Jardim e Paredões.
Vale salientar que conforme Olivi e Oliveira (2003) é responsabilidade dos municípios,
em especial da atenção básica, a competência de prestar a assistência de qualidade à população e
assim, em específico, aos doentes com hanseníase.
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As atividades de educação em saúde desenvolvidas na USF Dr. Chico Costa ao paciente
hansênico estão centradas em orientações nas consultas médica e de enfermagem e nas visitas
domiciliares. Esporadicamente ocorrem palestras em locais estratégicos, realizadas pelos
acadêmicos de enfermagem da UERN, utilização de impressos disponibilizados pela Gerência de
Saúde, a fim de estimular a conscientização do controle da hanseníase. Isso pode ser reiterado nas
falas abaixo:
“Palestras em locais estratégicos como: escolas, CRAS, UBSF, ou até mesmo na casa
do comunitário ou panfletos que eles lêem e vêem como se prevenir da lesão” (Téc.- equipe Freire)
“São realizadas individualmente com os pacientes no momento das consultas, em
reunião na unidade de saúde, com os usuários na sala de espera e nas micro-áreas no momento das
visitas domiciliares.” (Enf.- equipe Morin)
“A busca ativa na área, reavaliação da assistência prestada, tentar romper estigmas e
colaborar com a reinserção social, realização de ações educativas para intensificar o entendimento
dos familiares e pacientes.” (Enf.- equipe Freire)
As ações de educação em saúde precisam utilizar de elementos da realidade dos
pacientes, estimulando os profissionais a serem agentes críticos e reflexivos no processo de cuidar,
tornando esse processo democrático, levando em consideração a família e a coletividade. (SILVA e
PAZ, 2010)
CONCLUSÃO
Este estudo nos permitiu identificar as práticas de Educação em Saúde desenvolvidas
pelas equipes saúde da família junto aos pacientes de hanseníase na Unidade Saúde da Família
(USF) Dr. Chico Costa no município de Mossoró/RN. Foi possível comprovar que a compreensão
de Educação em Saúde por parte de alguns profissionais ainda é confusa, dificultando o
desenvolvimento de práticas resolutivas.
O fluxograma da USF Dr. Chico Costa em relação ao paciente hansênico se inicia
através da procura do paciente ao tratamento, quando este já apresenta sinais e sintomas de
comprometimento dermatológico e/ou neurológico. A busca ativa pela equipe de saúde da USF só é
feita em situações eventuais, quando tem campanhas impulsionadas pelo Ministério da Saúde.
As atividades de educação em saúde desenvolvidas pelos profissionais da USF Dr.
Chico Costa ao paciente hansênico são ações pontuais e curativistas, desenvolvidas,
prioritariamente, ao tratamento e reabilitação em detrimento a prevenção, estando associada à
mudança de padrões de comportamento dos seus atores sociais, distanciando do conceito de
educação em saúde que busca promover a autonomia e o auto-cuidado dos pacientes, assim como a
melhoria da sua qualidade de vida.
Percebe-se que a configuração do trabalho da saúde da família na unidade básica está
sendo efetivado com alguns entraves, dentre eles: a falta de adesão dos portadores ao tratamento, as
condições de trabalho oferecidas a estes profissionais, a dificuldade na busca ativa, a carga horária
extensa da equipe, a desarticulação e o desinteresse dos profissionais em estabelecer práticas de
educação em Saúde e a dificuldade em operacionalizar a integralidade em saúde junto aos pacientes
hansênicos.
É imprescindível que todos os profissionais sejam capacitados para as práticas de
educação em saúde em hanseníase, como forma de imprimir nos serviços de saúde o modelo
educativo dialógico, pelo desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade dos indivíduos no
cuidado com a saúde, valorizando os espaços das relações interpessoais estabelecidas nos serviços
de saúde como contextos de práticas educativas emancipatórias.
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EFEITOS DA DESNUTRIÇÃO PRECOCE EM RATOS WISTAR ADULTOS NO CURSO
DA INFECÇÃO POR Plasmodium berghei
Pablo Derruan Gurgel de Andrade1, Fernanda Emilly Bezerra Vieira2, Francisco Barros Barbosa3,
Valter Ferreira de Andrade Neto4, Luciana Alves Bezerra Dantas Itto5.
RESUMO: Estudos epidemiológicos mostram que a desnutrição precoce torna indivíduos humanos adultos mais
susceptíveis a doenças como hipertensão, obesidade e diabetes. Em modelos experimentais com ratos tem sido
mostrado que a desnutrição intra-uterina induz alterações fisiológicas irreversíveis no metabolismo da glicose. A partir
deste fato, percebe-se que células e/ou processos fisiológicos podem ser alterados no indivíduo adulto por uma falta de
ingestão nutricional ainda na fase da infância. O sistema imunológico encontra-se afetado pela desnutrição aguda ou
precoce, apresentando em geral uma menor capacidade de ativação e/ou resposta. No entanto, o modelo de desnutrição
precoce durante a lactação em ratos Wistar ainda não foi avaliado quanto à capacidade de resposta dos animais
desnutridos durante o curso de uma infecção parasitária. Assim, objetiva-se utilizar o modelo de malária de roedores,
Plasmodium berghei em ratos Wistar para avaliar o possível efeito no curso de infecção e, por conseqüência, ajudar a
elucidar a relação entre desnutrição neonatal e a capacidade de resposta a patógenos na fase adulta.
PALAVRAS-CHAVE: Desnutrição; Plasmodium berghei; Ratos Wistar.

INTRODUÇÃO
A má nutrição é, ainda hoje, um dos maiores problemas enfrentados pela humanidade.
Há estimativas de que aproximadamente metade da população de todas as nações sofre de má
nutrição. Um fator agravante é que a maior proporção dos países que enfrentam a forma de
desnutrição protéico-calórica (DPC) são de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, onde
grassam as doenças infecto-contagiosas e parasitárias. No norte e nordeste temos índices
considerados elevados, com 23% e 27,3%, similares àqueles dos países africanos mais pobres. No
sul e sudeste do país, a prevalência de desnutrição infantil é de aproximadamente 8% a 9%
(Monteiro et al, 1997).
Patógenos, especialmente os teciduais, podem contribuir para a depleção de nutrientes
nos tecidos, uma vez que dividem vias bioquímicas que requerem fontes idênticas. Como exemplos
podemos citar os parasitas sanguíneos Trypanosoma, Plasmodium, Schistosoma mansoni, dentre
outros (Bush et al, 2001). Dessa forma, a associação adulto/desnutrido e infecção parasitária é
bastante comum (Schoroeder & Brown, 1994).
Estudos epidemiológicos mostram que indivíduos desnutridos, especialmente as
crianças, apresentam uma maior susceptibilidade a processos infecciosos e maior morbidade e
mortalidade (Berkowitz, 1992; Lesourd, 1997). A DCP provoca leucopenia e leucocitose,
especialmente nos humanos desnutridos, acompanhadas com processos infecciosos e doenças
crônicas (Catchatourian et al, 1980; Gross & Newberne, 1980). Estudos relatam ainda que a DPC
encontra-se associada a uma menor função de neutrófilos e macrófagos na adesão destes e na
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migração e quimiotaxia, menor proliferação celular em muitos órgãos, alterações nas respostas Tdependentes, fagocitose, no sistema complemento e na síntese de citocinas (Borelli et al, 2004).
Experimentos com desnutrição conduzidos em ratos Wistar indicam que eventos na fase
inicial da vida são determinantes no estado fisiológico da saúde da progênie (Barbosa, 2001). Na
desnutrição precoce, o período de carência nutricional se dá na fase inicial de vida e, passado este
período, o indivíduo apresenta uma dieta sem deficiências nutricionais. Este tipo de desnutrição tem
sido incriminado em estudos experimentais e epidemiológicos como um dos fatores determinantes
do diabetes melittus na vida adulta (diabetes tipo II). Ainda não são, entretanto, entendidos quais
mecanismos sinalizadores são afetados e "memorizados" durante o processo de desnutrição, capazes
de determinar o aparecimento posterior desta fisiopatologia. Quanto ao comprometimento do
funcionamento do sistema imunológico, Barja-Fidalgo et al (2003) demonstraram que neste modelo
os animais submetidos à desnutrição precoce apresentam diminuição do edema pleural, adesão e
migração leucocitárias e expressão de ICAM-1. No entanto, os desafios imunológicos frente a
patógenos neste modelo em especial é um campo ainda a ser explorado.
Objetiva-se realizar um desafio parasitário ao modelo de desnutrição precoce,
infectando em condições padronizadas ratos adultos que sofreram desnutrição durante a fase
lactacional com malária de roedores causada pelo Plasmodium berghei (Pb), pois é uma infecção
que se processa totalmente no tecido sanguíneo e depende de principalmente da imunidade celular
para o desenvolvimento de proteção efetiva.
MATERIAL E MÉTODOS
Manutenção e cruzamento de matrizes para produção dos animais experimentais.
Os animais foram mantidos no Biotério da UERN e obtidos pelo cruzamento de
matrizes isogênicas, em ambiente com temperatura regulada para 23+2ºC e ciclo fotoperiódico de
12 horas de claro e escuro (07:00-19:00 horas). Foi ofertada ração comercial com 22% de proteínas
e água são oferecidos ad libitum.
Desenho e confecção dos grupos experimentais.
Foram criados 4 grupos, formados cada um por uma fêmea lactante e sua respectiva
prole contendo 7 filhotes, de ambos os sexos. Cada fêmea lactante é, portanto, amamentadora de um
grupo experimental, e os tratamentos de desnutrição incidiram sobre ela uma vez que os filhotes nos
10 primeiros dias obtêm alimento exclusivamente pela lactação. Os grupos montados foram: grupo
controle (GC), que não recebeu nenhum tratamento especial; grupo desnutrido (GD), que nos 10
primeiros dias de vida receberam a ração especial de desnutrição para proteínas (teor de 4%) obtida
pela diluição da ração comercial, sendo corrigidos os conteúdos de vitaminas e minerais; grupo
parasita (GP), recebeu a ração comercial normal e no 81º dia sofreu a inoculação com o Pb e o
grupo parasita-desnutrido (GPD), que recebeu a ração especial de desnutrição nos 10 primeiros dias
e o inóculo com Pb no 81º dia.
Infecções experimentais com o Plasmodium berghei e coleta de resultados
A inoculação para os animais dos grupos GP e GPD realizou-se no 81º dia de vida, após
os animais serem considerados adultos, por via intraperitoneal e em uma concentração de 5x107
hemácias parasitadas com o Plasmodium berghei (cepa NK65). A mensuração dos níveis de
parasitemia e consequentemente sua taxa de infecção foram efetivadas por meio da análise
microscópica de esfregaços sanguíneos corados com Giemsa.
O peso dos animais, assim como o nível de sua parasitemia e mortalidade, foram
acompanhados diariamente durante 28 dias após o inóculo de forma a detectar a evolução aguda da
doença. O sangue para a confecção dos esfregaços foi obtido da ponta da cauda do animal. A
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contagem de parasitemia foi realizada em áreas homogêneas e finas do esfregaço, contando-se o
número de células infectadas em 300 eritrócitos. A mortalidade foi acompanhada diariamente
durante o tempo de colheita dos dados.
RESULTADOS
A taxa de infecção dos animais inoculados com o Pb foi de 71% no grupo (5 animais
em 7) GP e de 100% no grupo GPD (7 animais em 7). O período de pré-patência (PPP) entre os
dois grupos foi similar, perfazendo em média 9±4 dias no grupo GP e de 7,9±3,8 dias no grupo
GPD (Figura 1). Os dados da parasitemia mostram que os seus níveis foram baixos nos dois grupos
analisados, não ultrapassando a média de 3% no grupo GPD, corroborando as informações da
literatura que relatam que ratos desenvolvem uma resistência natural adquirida com a idade à
infecção pelo Pb; ainda assim, mesmo no grupo que sofreu a desnutrição precoce a parasitemia não
se elevou tanto assim (Figura 1).

Figura 1 – Acompanhamento de parasitemia nos animais dos grupos GP e GDP após inoculo de 5x10 7 hemácias
parasitadas por via intraperitoneal.

O peso dos animais foi acompanhado a partir do 81º dia de vida deles até o fim dos
experimentos que ocorreu no 115º dia. As médias mostram que os animais desnutridos (GD)
recuperaram parte do defict de peso em relação aos animais do grupo controle (GC) em torno do dia
100 de acompanhamento, estabilizando o seu peso a partir de então. Os animais dos grupos
parasitados (GP e GPD) apresentaram um padrão de perda de peso em relação ao grupo controle e
uma curva na qual não há ganho significativo de peso durante o tempo de acompanhamento (Figura
2). A mortalidade foi nula em todos os grupos de animais estudados, durante os 115 dias dos
experimentos.
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Figura 2 – Médias de peso em gramas dos animais dos grupos experimentais GC, GD, GP e GPD.

CONCLUSÃO
A desnutrição precoce realizada nos primeiros 10 dias da fase lactacional resultou em
alterações de longo prazo, mensuradas na sua fase adulta. Estas alterações foram detectadas em
relação a uma maior susceptibilidade à infecção pela malária experimental por Plasmodium berghei
sob inóculo padronizado, com uma tendência a apresentar uma maior parasitemia que o grupo
controle. Apesar de uma maior fragilidade à infecção e à doença provocada pela desnutrição, não
ocorreu mortalidade decorrente da infecção ou do tratamento de desnutrição pregresso.
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EFEITO DO GLUTAMATO MONOSSÓDICO (MSG) NA INDUÇÃO
EXPERIMENTAL DA OBESIDADE E DIABETES TIPO II
João Xavier da Silva Neto1; Francisco Barros Barbosa3 ; José hélio de Araújo Filho2 ;
Bruna Kaline Gorgônio de Azevedo1 ; Thiago Fernandes Martins1
RESUMO: O presente estudo objetivou avaliar o efeito do glutamato monossódico (MSG) para induzir
obesidade e diabetes mellitus tipo 2 (T2DM) em ratos. O mecanismo de indução foi realizado através de
injeções subcutâneas sucessivas de MSG, na concentração de 4g/kg de peso corporal/dia durante os
primeiros 5 dias de vida dos filhotes. Os animais controles receberam quantidades equimolares de solução
de cloreto de sódio (NaCl) durante o mesmo período. Após desmame, em intervalos de 5 dias, foram
mensurados a evolução ponderal, o consumo de água e de ração. Ao atingirem 90 dias de idade os
animais foram anestesiados para a determinação do índice de Lee, coleta e pesagem dos órgãos internos
(coração, baço, rins e fígado) e para a quantificação da gordura acumulada na região abdominal. Os dados
obtidos foram submetidos a analise estatística e o nível de significância entre as medidas foi determinado
através do teste-t de student. Pode-se observar que os animais tratados com MSG apresentaram
incremento no ganho de peso, diminuição do Comprimento naso-anal, aumento no índice de Lee,
aumento no consumo de água e de ração, aumento da massa do fígado e acúmulo exacerbado de gordura
na região abdominal.

PALAVRAS-CHAVE: Obesidade; MSG; Diabetes mellitus tipo 2.
INTRODUÇÃO
A prevalência da obesidade tem tomado proporções epidemiológicas globais
com aproximadamente 1 bilhão de adultos apresentando sobrepeso e cerca de 300
milhões de indivíduos obesos. Estudos mostram que a obesidade é influenciada por
fatores genéticos, bem com por fatores ambientais como o estilo de vida, dieta e a não
pratica de exercícios físicos (RIVADA et al, 2011).
A obesidade é o resultado do desbalanço entre a energia produzida pela
ingestão de alimentos e aquela que é gasta nas atividades diárias (GOOSSENS, 2007).
Quando existe um excedente de energia, o mesmo é estocado em vários órgãos, como
no caso dos carboidratos que quando em excesso pode ser mobilizado para o interior
dos adipócitos onde serão convertidos em ácidos graxos. Como o valor calórico do
ácido graxo (9 kcal/g) é maior do que o do carboidrato (4 kcal/g), o ácido graxo é a
reserva energética ideal (BRUNNER, 2008).
O aumento na média da circunferência abdominal (acima de 102 e 88 cm
para homens e mulheres, respectivamente) indica o acúmulo de gordura nessa região
(HASLAN, 2010). A gordura abdominal desempenha um papel central na síndrome
metabólica e é um grande fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas
como diabetes mellitus tipo II, doenças cardiovasculares, resistência insulínica
(GOOSSENS, 2007), câncer e dislipidemia (RIVADA et al, 2011).
1 Discentes do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN.
E-mail: xavier-2009@bol.com.br
2 Doutor em bioquímica, docente do departamento de Ciências biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e
Naturais, Campus Central, UERN. e-mail: heliofilhobio@bol.com.br
3 Doutor em biologia celular, docente do departamento de Ciências biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e
Naturais, Campus Central, UERN. e-mail: franciscobarros@uern.br
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Obesidade se relaciona com a diabetes mellitus tipo II devido ao aumento
exacerbado das concentrações de gordura tanto nos adipócitos, quanto na corrente
sanguínea (WILFFELÈ, 2004). Esse aumento intracelular dos depósitos de triacilgliceróis na musculatura, fígado e pâncreas em indivíduos obesos atenuam o metabolismo
glicolítico, interferindo na atividade insulínica (RAZ et al, 2005).
A diabetes é uma patologia na qual a característica principal é a
desregulação do controle glicêmico (indivíduos hiperglicêmicos). Este descontrole
origina um aumento do apetite, aumento na ingestão de água, entre outros sintomas
(ECKEL et al. 2005).
Estudos mostram que indivíduos obesos apresentam uma desensibilização
do receptor da insulina, desensibilização essa que faz a ligação da insulina com o seu
receptor ser diminuída, resultando na resistência insulínica (FORMIGUEIRA e
CANTÓN, 2004). A resistência insulínica é definida como uma condição de diminuição
da sensibilidade á insulina, na qual a habilidade da mesma de diminuir os níveis
circulantes de glicose é enfraquecido. Essa anormalidade está presente em ± 90 % dos
pacientes obesos com T2DM (HENRRY, 2003).
Devido a grande prevalência de indivíduos obesos, é essencial que haja
diversos modelos animais de obesidade humana para facilitar as pesquisas sobre as
varias doenças associadas com a mesma. Modelos em ratos, de diabetes mellitus
espontâneo ou devido a modificações genéticas tem sido muito usado. Com respectiva
indução por droga o modelo animal experimental de diabetes mellitus e obesidade
também, têm sido bastante reportados. Também tem sido bastante relatado um modelo
muito útil, produzido pela indução por MSG em ratos recém nascidos. Nos ratos, há o
desenvolvimento de obesidade severa associada com a diabetes mellitus após
administrações de injeções subcutâneas de MSG em animais recém nascidos (SASAKI,
Y. et al, 2009).
A administração de MSG em ratos recém-nascidos resulta em lesões características nos neurônios do núcleo arqueado hipotalâmico. As lesões neurais debilitam a
sinalização da insulina e leptina (LOBATO, N. S. et al, 2010).
Nesta linha, o presente estudo se propõe a avaliar a ação do glutamato
monossódico (MSG) na determinação da obesidade experimental em ratos produzidos
no Biotério da UERN. É também objetivo do trabalho a produção de animais obesos
com alterações na homeostasia glicídica para o estudo dos elos bioquímicos entre
obesidade e diabetes.
.

MATERIAL E MÉTODOS

ANIMAIS

Os experimentos foram realizados com 36 ratos machos da linhagem Wista
(ratos norvegicos) recém-nascidos provenientes do biotério do campus central da
UERN-Mossoró. Os animais foram acondicionados em temperatura ambiente controlada de ± 22 °C. Fotoperíodo de 12 h claro-escuro.
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INDUÇÃO A OBESIDADE, GANHO DE PESO E INDICE DE LEE
Os ratos foram divididos igualmente em 2 grupos da seguinte forma: obeso
e controle. Após o nascimento, os filhotes do grupo obeso foram submetidos a
aplicações de injeções subcutâneas de glutamato monossódico ( MSG ) na concentração
de 4g/kg de peso corporal/dia, durante os primeiros 5 dias neonatais. Animais controles
receberão injeções equimolar de solução salina. O desmame ocorreu aos 21 dias de
idade, após o qual ambos os grupos foram alimentados com ração balanceada para
roedores e água ad libitum.
Os animais foram pesados a cada 5 dias a partir da 3ª semana de vida.
Para determinar se a obesidade foi estabelecida, utilizou se o índice de Lee, método pelo
qual mensura-se indiretamente o percentual de gordura corporal. O índice de Lee é a
razão da raiz cúbica do peso corporal (em gramas) dividido pelo comprimento naso-anal
(CNA) (em cm) multiplicado por 1000.
Animais do grupo obeso que não apresentaram aumento nos valores do índice de lee superiores a 5% em comparação ao grupo controle, foram sacrificados.
CONSUMO DE ÁGUA, RAÇÃO E COLETA DOS ORGÃOS INTERNOS
O consumo hídrico e alimentar foi mensurado diariamente a partir do 21°
dia para posteriores comparações.
Ao atingirem os 90 dias de idade os ratos foram sacrificados e os órgãos internos (coração, baço, rins e fígado) , bem como o acúmulo de tecido adiposo foram
coletados e pesados.
ANÁLISE ESTATISTICA
Os dados estão apresentados como média ± DP. Os valores foram analisados segundo o teste t. Foram considerados significantes variações de valores de p< 0,05.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A curva de crescimento é mostrada na fig. 1. Observou-se através do gráfico
que o grupo obeso apresentou um ganho de peso superior em comparação com o grupo controle. A diferença de peso entre os animais pode ser observada a partir do 21° dia
e apresenta aumento ate o 90 ° dia. Em SASAKI, Y. et al. , 2009, resultados parecidos
são demonstrados, mostrando assim que esse aumento de peso é algo esperado .
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Figura 1- Ganho de peso corporal médio dos animais. Médias seguidas de * diferem entre se pelo teste t
a p<0,05.

Os animais do grupo obeso apresentaram um aumento no consumo alimentar e hídrico (Tab. 1), mostrando assim que os mesmos sofrem de polifagia e poliúria
respectivamente alem de polidipsia, sendo ambas características de portadores de
diabetes (GWA et al., 2001). Condizendo assim com a literatura .
Observa-se também uma diferença significativa no CNA, resultado esse
compatível com outros da literatura (SASAKI, Y. et al 2009 ) . Houve também aumento
no índice de Lee.
(Tab. 1).
Tabela 1- Dados morfométricos avaliados durante e ao final do período experimental.

Massa
corporal
final (g)

Comprimento
naso-anal
(cm)

Índice
de Lee

Consumo
de ração
( g/dia/rato)

Consumo
hídrico
(ml/dia/rato)

Grupo
controle

249,6 ± 7,9

24,1 ± 0,6

281,4 ± 2,2

17,8 ± 0,9

31,9 ± 2

Grupo
obeso

299,8 ±
7,5*

19,1 ± 0,5 *

320,4 ± 3 *

25,6 ± 2 *

54 ± 1,2 *

Grupo

Médias seguidas de * diferem entre si pelo teste t a p<0,05; n=8

Dos órgãos internos pesados o fígado apresentou um aumento em seu peso,
bem como o conteúdo das gorduras (Fig. 2). Resultados parecidos são demonstra-
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dos em SASAKI, Y. et al., 2009.

Figura 2- Peso médio dos órgãos internos e gorduras perigonadais e retroperitoniais. Médias seguidas de
* diferem entre se pelo teste t a p<0,05; n=8

CONCLUSÃO
Nossos dados demonstram que os animais submetidos ao tratamento com
MSG apresentaram alterações morfométricas significantes, como diminuição do CNA,
aumento no consumo de ração e hídrico (que também são característicos de indivíduos
com diabetes mellitus tipo 2), aumento no massa do fígado e principalmente o acumulo
exacerbado de gordura na região abdominal.
Com esses resultados fica demonstrado que a modelo de obesidade induzida
por MSG resulta em indivíduos com obesidade e com as características apresentadas
pelos portadores do diabetes mellitus tipo II.
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EFEITOS DO 1-METILCICLIOPROPENO NA QUALIDADE PÓS-COLHEITA DE
TOMATES.
Isabel Cristina da Costa Souza1; Francisca Marta Machado Casado de Araújo2;Aline Kelly de
Aquino Lima Cipriano3; Antônio Vitor Machado4.

RESUMO: este trabalho objetiva verificar a influência do 1-MCP na vida de prateleira do tomate, na preservação de suas
características de fruto recém-colhido. Para isso foram selecionados tomates em estádio de maturação apropriado para o
consumo e ausentes de danos externos; eles passaram por uma lavagem com cloro ativo 200ppm e água com o intuito
de desinfecção do fruto, em seguida eles foram divididos em duas porções e expostos ao 1-MCP (500ppb) possuindo
diferentes tempos de exposição, um com 12 horas e outro com 24 horas. Logo após foram levadas a B.O.D em
temperatura controlada(10°C e UR 85%) e posteriormente feitas as seguintes análises a cada três dias: pH; firmeza
(N); acidez total titulável (mg de ácido cítrico/100g de tomate); sólidos solúveis (°Brix); vitamina C (mg/100g de
tomate) e açúcares totais (% de glicose). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema
fatorial 2X6, com 3 repetições. Apesar de ambos os tratamentos terem sido eficientes na conservação dos frutos até o
final do armazenamento, o tratamento com 1-MCP-24h conservou melhor os ácidos orgânicos e açúcares solúveis dos
tomates, até o final do experimento.
PALAVRAS-CHAVE: Lycopersicon esculentum Mill; 1-MCP; Pós-Colheita.

INTRODUÇÃO
O tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) é um fruto que possui uma freqüente
oscilação de preços. Essa instabilidade esta vinculada pela ocorrência de perdas pós-colheita
proveniente de danos mecânicos, patológicos e fisiológicos. O tomate é um fruto climatérico,
continuando seu amadurecimento após sua colheita. Nos frutos climatéricos, o etileno é
considerado o principal hormônio indutor do amadurecimento, ocasionando um aumento na taxa
respiratória que por sua vez fornecem o suporte energético para as rápidas transformações na
aparência, no aroma e na textura, tornando os frutos aptos para o consumo (SENHOR et al.,
2009). No entanto, o controle da taxa de etileno significa um provável aumento da vida útil do
fruto provocando uma redução nas perdas pós-colheitas e, consequentimente, nos preços.
Uma forma de regular o amadurecimento do fruto é a utilização do 1Metilciclopropeno. Ele compete com os sítios receptores do etileno e impede prolongadamente a
sua ação em tecidos vegetais (SISLER & SEREK, 1997). Nesse contexto, este trabalho teve como
objetivo avaliar o efeito de diferentes tempos de exposição do tomate ao 1-MCP na preservação de
suas características.
MATERIAL E MÉTODOS
1
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Os tomates foram adquiridos no comércio de Mossoró - RN e transportados para o
Laboratório de Biologia II do Departamento de Ciências Biológicas – UERN, onde foram
selecionados, sanitizados com água contendo 200 ppm de hipoclorito e tratados com 1metilciclopropeno 500ppb. O 1-MCP foi utilizado na formulação pó, na concentração de 0,14% de
ingrediente ativo. A aplicação do produto foi feita em caixas de isopor, com volumes conhecidos e
hermeticamente fechadas, a temperatura de 20ºC. Após exposição ao 1-MCP, os frutos foram
acondicionadas em B.O.D (10°C e UR 85% ) e as amostras retiradas para análises físico-químicas,
a cada 3 dias durante um período de 15 dias de armazenamento. As análises realizadas foram:
firmeza, determinada no fruto íntegro, com o auxílio de um penetrômetro com ponteira de 8 mm
de diâmetro e os resultados expressos em Newtons; sólidos solúveis, determinado no filtrado por
refratometria, utilizando-se refratômetro digital, e os resultados expressos em °Brix (AOAC,
1992); pH, determinado no filtrado, utilizando-se potenciômetro (AOAC, 1992); acidez total
titulável, obtida por titulação do filtrado com NaOH 0,1N, segundo técnica estabelecida pela
AOAC (1992), e expressa em porcentagem de ácido cítrico; vitamina C, determinada a partir da
titulação com iodato de potássio (KIO3), sendo os resultados expressos em mg/100mg de polpa; e
açúcares totais determinados pelo método de antrona (DISCHE, 1962) e expressos como % de
glicose na polpa. O experimento foi realizado em DIC, em esquema fatorial (2x6), sendo 2
tratamentos (1-MCP-12 horas e 1-MCP-24 horas) e 6 tempos de análises (0, 3, 6, 9, 12 e 15 dias),
com 3 repetições, em que cada parcela era composta por 4 frutos. Os dados foram submetidos à
análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (5%).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados de firmeza, sólidos solúveis, pH, acidez total titulável, vitamina C e
açúcares totais; podem ser visualizados na TABELA 1.
Observa-se uma diminuição significativa da firmeza ao longo do tempo de
armazenamento. No entanto, o teste estatístico mostrou que as variações de exposição não
influenciaram significativamente no comportamento da firmeza. Morreti et al. (2002) observou
uma perda gradativa de firmeza em tomates tratados com 1000 mL. L -1 de 1-MCP e frutos
controle ao longo de 15 dias de armazenamento. A diminuição da firmeza está associada não
somente com a hidrólise das pectinas que compõem a parede celular (BORGUINI, 2002), como
também com a perda de peso do produto armazenado. A medição da firmeza da polpa dá uma
idéia das transformações na estrutura celular, coesão das células e alterações bioquímicas,
responsáveis pela textura do produto. Essa é função da cultivar; contudo, pode sofrer variações
com as condições climáticas regionais, com a posição do fruto na planta, com o grau de
maturação, com o tamanho do produto e mesmo com a forma imprópria de utilização imprópria
dos aparelhos manuais de medição (CHITARRA  CHITARRA, 2005). O etileno estimula a
expressão e a ação de enzimas hidrolíticas da parede celular, como as poligalacturonases
(STRIT BENNETT, 1998) e as expansinas (ROSE et al., 1997), ocasionando a degradação das
paredes celulares com redução na firmeza dos frutos.
Para os teores de sólidos solúveis não foram observadas diferenças significativas, não
apresentando influência do tempo de exposição na qualidade pós-colheita, resultados similares
foram obtidos em tomates por outros autores (MORRETI et al., 2002; WILLS  KU, 2002). Da
mesma forma Porat, et al. (1999) e Fan e Mattheis (2000) observaram que as frutas cítricas e
plantas tratadas com 1-MCP não apresentaram alterações significativas no teor de sólidos
solúveis. Além disso, o teor de sólidos solúveis se manteve dentro dos padrões estabelecidos de
grau Brix° em tomates, que é de 4 a 7 de acordo com Lapuerta (1995). O 1-MCP tem maior efeito
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na redução do consumo respiratório de ácidos orgânicos do que de açúcares solúveis durante a
vida de prateleira (WILLS  KU, 2002).
Para a acidez total titulável observou-se uma tendência ao aumento da acidez total no
decorrer das análises, principalmente para os frutos expostos ao 1-MCP por 24h, fato este
observado por Krammes et al. (2003) ao trabalhar com tomates cultivar ‘Santa Clara’ e o híbrido
‘Carmen’ submetidos a diferentes doses de 1-MCP. Os maiores valores de acidez nos frutos
tratados com 1-MCP podem ser resultado da redução das taxas respiratórias, o que reduz o
consumo de ácidos orgânicos. Os ácidos orgânicos encontram-se dissolvidos nos vacúolos das
células, tanto na forma livre como combinada com sais, ésteres e glicosídeos. Devido à
volatilidade não só contribuem para a acidez, como também para o aroma característico que é
observado com o amadurecimento dos frutos.
O aumento no teor de ácidos orgânicos é acompanhado de uma queda nos valores
médios de pH ao longo das análises, mantendo-se ao término destas com os valores ainda
considerados padrão para pH em tomates, que de acordo com Lapuerta (1995) são de 4,2 a 4,4.
Não houve diferenças significativas com relação ao teor de vitamina C nos frutos
expostos ao 1-MCP 12 horas e 24 horas. Observou-se uma redução dos seus teores ao término do
15° dia de análise. Os períodos de queda no teor de vitamina C ocorrem como um processo natural
da maturação e com o armazenamento, uma vez que devido à atuação da enzima ácido ascórbico
oxidase (ascorbinase) ou pela ação de enzimas oxidantes como a peroxidase (CHITARRA 
CHITARRA, 2005). No decorrer do armazenamento houve algumas oscilações, com aumento nos
teores de Vitamina C. Mercado-Silva et al. (1998) estudando o amadurecimento em goiabas,
sugeriram que, no decorrer do armazenamento, pode haver uma maior síntese de metabólitos
intermediários que promovam a síntese de glucose-6-fosfato, o precursor imediato do ácido
ascórbico. O teor de ácido ascórbico é fortemente influenciado pelas condições do ambiente de
cultivo. A luminosidade durante o período de crescimento da planta e dos frutos influencia a
biossíntese do ácido ascórbico que é sintetizado a partir dos açúcares produzidos na fotossíntese
(LEE & KADER, 2000).
Nos açúcares totais, observou-se uma queda no 6° dia de armazenamento onde se mantém
até o 15°. Os açúcares possuem uma grande influência na característica do fruto, eles constituem
de 65 a 85% dos sólidos solúveis total segundo Chitarra & Chitarra (2005). Os resultados
assemelham-se com os encontrados por Resende (2001), onde ocorreu uma queda de nos açúcares
totais. Isso ocorre, pois os açúcares são constantemente consumidos como substratos respiratórios
durante a maturação do fruto. Esses resultados são o reflexo da utilização dos açúcares como
principal fonte de carbono para respiração e senescência (POCASANGRE-ENAMORADO et
al.,1995)
Em relação aos tratamentos, os frutos expostos ao 1-MCP-24horas conservaram melhor os
seus açúcares solúveis que os frutos expostos 1-MCP-12horas.
TABELA 1: Médias de Firmeza (N), Sólidos Solúveis (°Brix), pH, Acidez Total Titulável
(mg/100g), Vitamina C (mg/100g) e açúcares totais(% de glicose) dos tomates sob influência do
1-MCP (12 e 24 horas) e do tempo de armazenamento (0, 3, 6, 9, 12 e 15 dias).

Tratamento 0

3

1-MCP-12h
1-MCP-24h

37,59b
30,07b

CV

1-MCP-12h
1-MCP-24h
CV

37,59ab
44,78ab
4,7ª
4,6ª

4,5a
4,2a

Dias de Armazenamento
6
9
12
FIRMEZA (N)
46,41ª
48,05ª

37,59ab
39,88ab

Sólidos Solúveis (° Brix)
4,4ª
4,8ª

4,5a
4,9a
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Média

43,48ab
36,61ab

32,68b
27,46b

39,23 A
37,81 A

4,4a
4,5a

4,3a
4,7a

4,5 A
4,6 A

17,85

7,64
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1-MCP-12h
1-MCP-24h
CV

1-MCP-12h
1-MCP-24h
CV

5,01ª
4,87ª

4,89a
4,85a

pH

4,61bc
4,48bc

4,68a
4,64a

4,39c
4,46c

4,72 A
4,64 B

274,17abc
363,09abc

351,98a
337,16a

276,02A
309,37B

29,15a
32,57a

20,99bcd
22,15bcd

23,18A
23,36A

7,52b
8,88b

8,26A
8,92B

Acidez Total Titulável(mg/100g)

237,12 d 251,94bcd
222,30 d 288,99bcd

1-MCP-12h
1-MCP-24h

24,48b
25,65b

24,81bc
23,63bc

1-MCP-12h
1-MCP-24h

9,56ª
9,97ª

8,69ab
9,43ab

CV

4,72b
4,53b

965

214,89cd
303,81cd

326,04ab
340,86ab

Vitamina C (mg/100g)
20,99cd
18,66cd

18,66d
17,49d

Açúcares Solúveis (% de glicose)
7,90b
8,06b

8,16b
8,42b

7,73b
8,71b

1,81

12,80

12,51

CV
8,65
*Mesma letra maiúscula (na coluna) e minúscula (na linha) indica que os valores médios não diferem
estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade (p≤ 0,05).

CONCLUSÕES
Apesar de ambos os tratamentos terem sido eficientes na conservação dos frutos até o final
do armazenamento, o tratamento com 1-MCP-24h conservou melhor os ácidos orgânicos e
açúcares solúveis. Contudo, análises complementares devem ser feitas para garantir uma
conclusão definitiva a respeito do tempo de exposição ao 1-MCP eficaz na manutenção dos
atributos que conferem a qualidade pós-colheita.
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ESTUDO DA PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DE Arrabidaea pulchra (CHAM.)
Sandwith (BIGNONIACEAE)
Mara Líbia Costa de Oliveira¹; Cynthia Cavalcanti de Albuquerque²; Eleneide Pinto Gurgel 3;
Fabiana Gomes Rodrigues da Silva4; Kathia Maria Barbosa e Silva5. 1
RESUMO: O Objetivo deste trabalho foi avaliar a melhor época do ano, o melhor substrato no desenvolvimento de
estacas e o efeito do substrato na emergência de sementes de Arrabidaea pulchra. Foram realizadas coletas das estacas
na Floresta Nacional de Assú-RN (FLONA) nos períodos de agosto a outubro, dezembro a fevereiro e abril a junho. As
estacas foram avaliadas em diferentes substratos perfazendo os seguintes tratamentos: T1- húmus; T2 argila+húmus
(2:1); T3- areia+húmus (2:1); e T4- areia lavada e 60 dias após a montagem do experimento foram feitas análises de
peso seco da parte aérea e radicular para cada período estudado. Os resultados obtidos mostraram que o substrato areia
(T4) foi o que proporcionou maior ganho de peso para as variáveis analisadas tanto no período de agosto a outubro
como de dezembro a fevereiro. Já no período de abril a junho não houve desenvolvimento da parte aérea e radicular.
Em relação ao efeito do substrato na emergência de sementes, estas foram semeadas nos mesmos substratos descritos
anteriormente e ao final de 30 dias após a montagem do experimento foram avaliadas as seguintes variáveis:
Percentagem de emergência (%), índice de velocidade de emergência (IVE) e tempo médio de emergência (TME) em
dias. Os tratamentos T1, T3 e T4 podem ser recomendados para a emergência de sementes de A. puchra. Ambos os
experimentos foram realizados em DIC, sendo estes comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
PALAVRAS CHAVES: Propagação assexuada; Germinação; Substrato.

INTRODUÇÃO
Arrabidaea pulchra, é uma liana da família Bignoniaceae, que apresenta cálice
membranáceo com tricomas multicelulares com ápices glandulares avermelhados, distribuídos por
toda a inflorescência, que confere a essa espécie uma cor acastanhada característica (Silva; Queiroz,
2003). As plantas dessa família ocorrem desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul, não possuindo
um habitat único. Existem poucas pesquisas de estudos químicos do gênero Arrabidaea, sendo A.
chica a principal espécie estudada. Da A. chica, foram isolados: flavonóides, antocianinas, taninos,
fitoesteróis e pigmentos utilizados em cosméticos, tais como carajurona, carajurina e 3deoxiantocianidina, dos quais foram demonstradas atividades tripanossomicidas e antifúngicas
(Barbosa et al., 2008). A. chica tem sido intensamente utilizada como planta medicinal por seus
efeitos antiinflamatórios em processos como inflamações uterinas, ovarianas e intestinais, bem
como cólicas intestinais, conjuntivite, anemias e diabetes, cicatrização de feridas (Duke, 1994; Mors
et al., 2000). Da A. pulchra isolou-se o ácido ursólico, a partir de folhas e caules e esse ácido é
conhecido por sua atividade tripanossomicida (Leite et al., 2001). Ácido ursólico é um triterpeno
presente em muitas plantas medicinais e tem despertado intenso interesse em pesquisas nas áreas de
farmacologia e toxicologia. Esse composto é bem conhecido pelos seus efeitos hepatoprotetores na
fibrose e cirrose hepática quimicamente induzida (Liu, 2005), devido as suas propriedades
antioxidantes, antiinflamatórias e sobre as enzimas hepáticas responsáveis pela metabolização de
drogas.
A espécie A. pulchra ainda é pouco conhecida do ponto de vista químico. Como essa
espécie é muito ocorrente na região do Rio Grande do Norte, a importância de se aliar os estudos
1
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químicos para confirmação da presença do ácido ursólico com os estudos reprodutivos da espécie se
faz muito importante, pois abre novas perspectivas no âmbito da medicina popular. Além disso,
quando se pensa em extrair de uma determinada espécie um composto com ampla atividade
farmacológica, é pertinente a preocupação com a propagação em larga escala da mesma, pois o
extrativismo sem planejamento pode trazer conseqüências negativas para o meio ambiente.
A extração e purificação de compostos, em muitos casos, tornam-se inviáveis
economicamente, devido à pequena quantidade de princípio ativo resultante, demandando, em
conseqüência disso, grande quantidade de material vegetal. Além disso, as reservas vegetais nativas,
apesar de serem a única opção para certas drogas, não são inesgotáveis e o extrativismo puro e
simples tem conseqüências nefastas no que diz respeito à conservação das espécies de interesse
(Pletsch, 1998).
A propagação sexuada é de fundamental importância para a geração da variabilidade,
dessa forma a propagação de plantas através de sementes, não garante que sejam mantidas as
características selecionadas das plantas parentais. Já na multiplicação de planta por propagação
vegetativa, obtêm-se indivíduos com características geneticamente iguais àquelas de seus
progenitores. Isso só é possível porque as células contêm, em seus núcleos as informações
necessárias para gerar uma nova planta, através de um princípio denominado de totipotência. As
vantagens das mudas obtidas por estaquia ou por outro processo assexuado consistem no fato de
serem plantas com estabilidade genética garantida, o que implicará na formação de plantas
uniformes e mais produtivas (Marques, 2007). Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a
melhor época do ano e o melhor substrato no desenvolvimento de estacas, bem como o efeito do
substrato na emergência de sementes de Arrabidaea pulchra.
MATERIAL E MÉTODOS
1 - Avaliação do desenvolvimento de estacas de A. pulchra em diferentes épocas do
ano e diferentes substratos.
A coleta do material vegetal foi realizada na Floresta Nacional de Assú-RN (FLONA),
onde as estacas de A. pulchra foram retiradas da planta matriz com o auxilio de uma tesoura de
poda e armazenadas em sacos de nylon para o transporte.
O desenvolvimento das estacas foi avaliado em três épocas do ano (agosto a outubro;
dezembro a fevereiro; abril a junho). Para tanto, as estacas foram coletadas em suas respectivas
épocas do ano, e plantadas em sacos de polietileno contendo diferentes substratos: T1- húmus; T2húmus com solo argiloso na proporção de 2:1; T3- húmus com areia lavada na proporção de 2:1; e
T4- areia. Antes do plantio, a base das estacas com aproximadamente15 cm de altura foram imersas
em solução de 0,5 mg L-1 de ácido α-naftalenoacético (ANA) por 3 dias e em seguida os
experimentos foram estabelecidos em casa de vegetação utilizando-se sacos de polietileno com
capacidade para 2 kg contendo seus respectivos substratos. As variáveis avaliadas foram pesos
secos da parte aérea e radicular. O experimento foi conduzido por 60 dias com o sistema de
microaspersão controlado por timer. No final desse período, as plantas foram separadas em partes
aéreas e radiculares, as quais foram postas para secar em estufa de circulação forçada com
temperatura de 60 ºC para completa retirada da água (peso constante). Após a secagem, o material
vegetal foi pesado em balança analítica. O Delineamento experimental utilizado foi inteiramente
casualizado com 4 tratamentos. Cada tratamento foi formado por 5 repetições e cada repetição foi
composta por 5 sacos com uma estaca cada um. As médias obtidas foram comparadas pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade. Nesse experimento, foram avaliadas as mesmas variáveis testadas a
cada período correspondente.
2 - Efeito do substrato na emergência de sementes de Arrabidaea pulchra (cham.)
sandwith (Bignoniaceae).
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As sementes de A. pulchra, foram coletadas em praça pública (Memorial da
Resistência) no município de Mossoró-RN. As sementes foram semeadas em bandejas plásticas do
tipo sementeira com diferentes tipos de substratos: T1- Húmus; T2- Argila+húmus (na proporção
2:1); T3- Areia lavada+húmus (na proporção 2:1); T4 Areia lavada. O experimento foi conduzido
na casa de vegetação da UERN em delineamento inteiramente casualizado (DIC), com 4
tratamentos, 5 repetições, sendo cada repetição formada por 15 unidades experimentais. As
sementes foram semeadas em casa de vegetação com luminosidade e irrigação controladas. Aos 30
dias após a montagem do experimento foram avaliadas as seguintes variáveis: Percentagem de
emergência (%), índice de velocidade de emergência (IVE) e tempo médio de emergência (TME)
em dias, sendo estas comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O substrato areia lavada proporcionou os melhores resultados no período de agosto a
outubro, tanto no peso médio da parte radicular como na parte aérea (Figura 1), diferente dos
resultados encontrados por Silva et al. (2006), onde estacas de pitaya vermelha submetidas ao
substrato formado exclusivamente por areia, foi o que proporcionou os menores valores para todos
os parâmetros avaliados (massas fresca, seca e volume das raízes). Os resultados obtidos nesse
trabalho podem ser explicados pelo fato das estacas de Arrabidaea pulchra se desenvolverem
melhor em ambientes arenosos semelhantes ao local de coleta.

Figura 1- Peso seco da parte aérea e radicular de estacas de Arrabidaea pulchra propagadas em diferentes substratos: T1húmus; T2- húmus com solo argiloso na proporção de 2:1; T3- húmus com areia lavada na proporção de 2:1 e T4- areia
lavada, no período de agosto-outubro. Letras maiúsculas comparam as médias de peso da parte aérea, e letras minúsculas
comparam as médias de peso da parte radicular ao nível de significância de 5% pelo Teste de Tukey.
de explante dentro de cada combinação de AIB com BAP, ao nível de 5% pelo Teste de SNK.

No experimento realizado de dezembro a fevereiro os tratamentos T3 e T4,
apresentaram maior ganho de biomassa, tanto de parte aérea quanto radicular, embora não tenham
se diferenciado estatisticamente do T1 (Figura 2).

Figura 2- Peso seco da parte aérea e radicular de estacas de Arrabidaea pulchra propagadas em diferentes substratos: T1húmus; T2- húmus com solo argiloso na proporção de 2:1; T3- húmus com areia lavada na proporção de 2:1 e T4- areia
lavada, no período de dezembro-fevereiro. Letras maiúsculas comparam as médias de peso da parte aérea, e letras
minúsculas comparam as médias de peso da parte radicular ao nível de significância de 5% pelo Teste de Tukey.
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Já nos períodos de abril a junho não houve nenhum desenvolvimento da parte aérea,
nem da raiz. A completa ausência de desenvolvimento das estacas nesse período deve-se,
provavelmente ao fato do propágulo não ter acumulado reservas suficientes. Sabe-se que a
eficiência do enraizamento varia com a fase de desenvolvimento da planta, tipo e localização bem
como a época do ano (Janick, 1966). Outra possível causa do não desenvolvimento das estacas pode
ter sido a espessura das mesmas. Estacas mais lenhosas apresentam maiores dificuldades para
enraizar seja pela presença de um anel de esclerênquima contínuo, que pode constituir uma barreira
física à emergência das raízes, ou pela menor habilidade fisiológica em formar primórdios
radiculares (Tofanelli, 1999).
Quando comparou-se o peso seco das partes aéreas nas diferentes épocas do ano,
observou-se que no período de agosto a outubro, este foi superior (Figura 3). Resultados
semelhantes foram encontrados no trabalho de Molina Meletti et al. (2007), onde as maiores
porcentagens de enraizamento e de crescimento das raízes foram obtidos com o uso de estacas com
folhas reduzidas pela metade, coletadas em outubro.

Figura 3- Peso seco da parte aérea de estacas de Arrabidaea pulchra em diferentes substratos (T1- húmus; T2- húmus com solo

argiloso na proporção de 2:1; T3- húmus com areia lavada na proporção de 2:1; e T4- areia lavada) e épocas do ano.

Em relação ao ganho de peso seco da raiz, o experimento realizado de dezembro a
fevereiro proporcionou os melhores resultados (Figura 4).

Figura 4- Peso seco da parte radicular de estacas de Arrabidaea pulchra em diferentes substratos (T1- húmus; T2- húmus com

solo argiloso na proporção de 2:1; T3- húmus com areia lavada na proporção de 2:1; e T4- areia lavada) e épocas do ano.

Em relação à percentagem de germinação das sementes não houve diferença
significativa entre os tratamentos T1, T2 e T4, sendo o percentual de emergência em torno de 40%
(Figura 5). Resultados semelhantes foram encontrados por Lima et al. (2006) o qual observou que o
substrato areia proporcionou a maior rapidez na germinação das sementes. Já Wagner Júnior et al.
(2005) observaram que os substratos plantmax ; plantmax + areia (1:1); plantmax + latossolo
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vermelho (1:1); plantmax + latossolo vermelho + areia (1:1:1) proporcionaram condições adequadas
à germinação e ao desenvolvimento inicial de plantas de maracujazeiro amarelo, cultivar IAC 277.

Figura 5- % de Emergência de sementes de Arrabidaea pulchra cultivadas em diferentes substratos. Colunas
seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância.

Para a variável tempo médio de emergência, não houve diferença significativa entre os
tratamentos estudados. No que diz respeito ao índice de velocidade de emergência os tratamentos
T1, T2 e T4 proporcionaram maiores médias de germinação diária (Figura 6).

Figura 6- Índice de velocidade de germinação (IVE) e Tempo médio de emergência (TME) de sementes de
Arrabidaea pulchra em diferentes substratos. Colunas seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de
Tukey a 5% de significância.

CONCLUSÃO
O substrato areia lavada proporcionou maior ganho de massa seca na parte aérea e
radicular para todas as épocas estudadas, sendo o substrato mais indicado para a propagação de
estacas de A. pulchra.
O ganho de massa seca da parte aérea foi superior no experimento realizado de agosto a
outubro.
Com relação ao ganho de massa seca da parte radicular os maiores índices foram
observados no experimento realizado de dezembro a fevereiro.
Os substratos húmus; argila+húmus e areia lavada proporcionaram IVE e percentagem
de emergências estatisticamente iguais. Não houve diferença significativa no TMG para os
tratamentos estudados.
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Estudo etnobotânico em um trecho de caatinga (Floresta Nacional de Assú), Assú – RN

Lamarck do Nascimento Galdino da Rocha1,4, Ana Thalysse da Silva Viana1, Ramiro Gustavo
Valera Camacho1, José Iranildo Mirada de Melo2
Resumo: O presente estudo objetiva identificar quais são as plantas utilizadas com fins medicinais, bem como quais
são os critérios envolvidos na escolha destas plantas, por uma comunidade localizada nos entornos da Floresta
Nacional de Açú (FLONA/Açú), pertencente ao município de Assú, Estado do Rio Grande do Norte (Nordeste
brasileiro). Nos primeiros contatos com a população se procederam a observação participante, posteriormente
através do método de amostragem “bola de neve”, foram entrevistados os especialistas locais no uso de plantas
como medicinais, com auxílio de entrevistas semi-estruturadas, e turnês-guiadas. Nas entrevistas foram abordados
assuntos referentes às formas de uso das plantas, como em que circunstâncias estas são recomendadas, quais as
partes utilizadas e suas formas de preparo. A análise das gravações das entrevistas, bem como a identificação dos
espécimes coletados, se deu nas dependências do Laboratório de Ecologia e Sistemática Vegetal (LESV), da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Para cada espécie foi calculado o seu valor de uso. Este trabalho
alicerça estudos que visam testar as propriedades descritas para as plantas utilizadas e pesquisas para a descoberta de
novos fármacos; assim como, contribui com o conhecimento e resgate da cultura local e provê alternativas para o u
manejo dessas espécies.
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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas tem crescido vertiginosamente a busca por alternativas para
conter a devastação dos recursos naturais, assim como o desenvolvimento de sistemas de manejo
sustentável para a manutenção da diversidade biológica. Muitas formas de manejo dos
ecossistemas têm sido propostas ao longo do tempo. Entretanto muitas delas se caracterizam pela
desvinculação das populações humanas que habitam e vivem tradicionalmente nos diversos
ecossistemas. Baseados em uma visão holística dos fenômenos biológicos, vários estudiosos se
dedicam a revelar o conhecimento que comunidades tradicionais, especialmente as indígenas
possuem em seu entorno (TOLEDO et a, 1995).
Neste contexto, a etnobiologia associa os conhecimentos das ciências naturais e
sociais para captar a amplitude de conhecimentos, classificação e uso dos recursos naturais
vindos das sociedades e indígenas (POSSEY, 1987). No âmbito da etnobiologia, um dos campos
com maior concentração de trabalhos é a Etnobotânica, ao lado de outros como a
etnofarmacologia (BEGOSSI, 1993). Inclui todos os estudos concernentes a relação mútua entre
populações tradicionais e as plantas. Apresenta como característica básica de estudo, o contato
direto com as populações tradicionais, procurando uma aproximação em vivência que permitam
conquistar a confiança das mesmas, resgatando assim, todo o conhecimento possível sobre a
relação de afinidade entre o ser humano e as plantas de uma comunidade COTTON, (1996).
A população brasileira, de um modo geral, guarda um saber significativo a respeito
de métodos alternativos de cura das doenças mais frequentes. As comunidades tradicionais
possuem uma bagagem maior sobre o assunto, porém sofre ameaça constante devido à influência
direta da medicina ocidental moderna e pelo desinteresse dos jovens da comunidade,
interrompendo assim o processo de transmissão do saber entre as gerações (AMOROSO, 1996).
A partir de levantamentos das potencialidades dos recursos vegetais disponíveis a
uma determinada comunidade, pode-se traçar planos de recuperação e de conservação da área
estudada, assim como a otimização dos usos originais atribuídos pelos moradores,
complementando a renda da população ao mesmo tempo em que ampliam as perspectivas das
gerações futuras usufruírem destes recursos (ROQUE et al, 2010).
Desta forma, este trabalho realizou o levantamento etnobotânico de espécies vegetais
utilizadas para fins medicinais por especialistas locais na comunidade rural de Areia Branca,
município de Assú, RN. Também se objetivou conhecer: 1) as partes das plantas utilizadas nas
preparações; 2) as principais doenças combatidas; 3) as formas de preparo dos medicamentos; 4)
os valores de uso de cada espécie.

MATERIAL E MÉTODOS

A Floresta Nacional de Assú (FLONA/Assú-RN) se localiza no sudoeste do sítio
urbano da cidade de Assú, região central do Estado do Rio Grande do Norte a (16º54’33’’W;
5º34’20’’S), apresenta uma área de aproximadamente 518,18 ha (ver MELO, 2005). Mantém
ligação (corredor ecológico) com a principal fonte de recursos hídricos da área: a Lagoa do
Piató. Segundo a classificação de Köeppen, o clima é do tipo "Bswh", seco, muito quente e com
estação chuvosa de Março a Abril (PORTAL BRASIL, 2010). Caracteriza-se como um
ecossistema típico de caatinga hiperxerófila, com um aspecto fisionômico marcado por uma
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formação vegetal do tipo arbóreo-arbustiva, com ampla variedade de espécies vegetais
(FERREIRA, 1988). Nos seus entornos se localizadam cinco comunidades: Bela Vista, Areia
Branca, Bangüê, Porto Piató e Olho D’água Piató. Pertencentes ao Município de Assú-RN,
localizando a 206 km de Natal, capital do Estado (PROJETO PIATÓ, 2002).
Para este estudo selecionou-se a comunidade Areia Branca localizada no entorno da
Lagoa Piató, na sua margem oeste, aproximadamente a 18 km da cidade do Assú-RN.
Caracterizando-se como uma comunidade de significativa tradição religiosa e fortes laços de
parentesco. É formada por aproximadamente 63 famílias, com uma população estimada de 280
pessoas (LIMA, 2003).
A coleta de dados se procedeu mensalmente, durante o período de novembro/2010 a
abril/2011. Durante os primeiros contatos com a comunidade, buscou-se conhecer melhor o diaa-dia desta através da observação participante, além de conversas informais com líderes
comunitários e habitantes locais. Como técnica de amostragem, foi utilizada a metodologia
proposta por BAILEY (1994), chamada “bola de neve” (snow ball), aplicada com sucesso por
ROQUE et al. (2010). Para obtenção das informações botânicas, foram realizadas entrevistas
semiestruturadas, com auxílio de gravadores (e prévio consentimento do entrevistado), bem
como de turnês-guiadas (ALBUQUERQUE & LUCENA, 2004), em companhia de um ou mais
entrevistados, para a coleta (procedida conforme sugere MORI et al. 1989) e identificação de
material-testemunho no campo, por seu vernáculo, além da realização do registro fotográfico e
anotações sobre as características da planta.
A identificação taxonômica dos espécimes coletados se deu com utilização de
bibliografia especializada e comparação com espécimes já depositados em herbário. Para a
classificação em nível familiar, adotou-se a circunscrição proposta pelo APG (2009). Os nomes
dos autores estão padronizados segundo BRUMITT & POWELL (1992). A herborização das
amostras botânicas obedeceu às sugestões de BRIDSON & FORMAN (1998), estado estas
depositadas no Herbário Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ainda não indexado.
As indicações foram agrupadas com base na classificação das doenças proposta pela
Organização Mundial da Saúde (OMS, 2000).
Para cada planta citada foi calculado o valor de uso (VU), utilizando-se a
metodologia proposta por ALBUQUERQUE & LUCENA (2004) através da formula VU= ∑
U/n, onde VU=valor de uso; U=número de citações (ou usos) da etnoespécie por informante e
n=número de informantes que citaram a etnoespécie.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram entrevistados moradores conhecidos na comunidade como especialistas no
uso de plantas medicinais, destes dois são do sexo feminino e seis do sexo masculino, todos com
idades entre 46 e 66 anos. Percebe-se, então que o saber sobre plantas medicinais está se
restringindo a pessoas com mais idade, sendo necessário um resgate dos conhecimentos desta
parcela da população local junto às gerações mais atuais, a fim de preservar e repassar estes
valores arraigados a tradição do uso de plantas.
Os especialistas locais citaram 49 espécies de plantas com potencial medicinal, bem
como registraram o seu uso diário, destas uma não foi identificada. Das espécies citadas foram
mais frequentes aquelas pertencentes às famílias Fabaceae (8 spp.), Lamiaceae (5 spp.),
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Euphorbiaceae (4 spp.), Anacardiaceae e Asteraceae (ambas com 3 spp.). Resultados
semelhantes aqueles obtidos por ROQUE et al. (2010), embora, este último tenha documentado
apenas espécies nativas (no total 62), já neste estudo são listadas plantas nativas e introduzidas, o
que poderia superestimar os dados.
Assim como neste estudo, TORRES et al. (2009) ressaltam a importância dos grupos
Fabaceae, Euphorbiaceae e Lamiaceae na flora medicinal local. Estas famílias são tipicamente
encontradas compondo a vegetação da caatinga hiperxerófila, o que justifica a quantidade de
espécies utilizadas como medicinais, algumas espécies de Fabaceae e Anacardiaceae são árvores,
como Dipteryx odorata (Aubl.) Willd., Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. e Miracroduon
urundeuva Fr. All., estão disponíveis o ano inteiro, quando não suas folhas (na estação seca),
suas cascas, podendo ser esta uma explicação para o uso decorrente destas espécies. No geral,
nos preparados as espécies mais citadas são arvores (36%), arbustos (40%), e lianas (14%),
corroborando assim a hipótese de que plantas que estão disponíveis durante a maior parte do ano
se destacam no uso medicinal (FIGURA 1).

Figura 1 - Hábito das espécies utilizadas na comunidade de Areia Branca, Assú – RN. (n=49).

No Estado do Rio Grande do Norte estudos envolvendo o saber popular e sua relação
com o uso de plantas medicinais são escassos, podendo ser citados os de ROQUE et al. (2010) e
TORRES et al (2009), entretanto apenas o primeiro avaliou o uso por parte de especialistas
locais.
São apresentadas na Tabela 1 as espécies utilizadas para fina medicinais na
comunidade de Areia Branca, bem como suas indicações terapêuticas, formas de preparo, partes
utilizadas nas preparações, além do hábito das espécies.
Tabela 1 – Plantas utilizadas como medicinais na comunidade de Areia Branca, Assú, RN. Valor
de uso (VU).
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Espécie

Acanthaceae

1. Ruellia
asperula (Mart. &
Nees) Lindau
2. Miracroduon
urundeuva Fr.
All.
3. Spondias sp.

Anacardiaceae

Arecaceae
Asphodelaceae

Asteraceae

Bignoniaceae

Capparaceae
Chenopodiaceae

Nome
vernacular
Canela-doMato

977

Usos

VU

Forma de
uso
chá

Parte utilizada

Hábito

0,571

Aroeira

Gripe,
tosse,
dor de cabeça
Inflamação, úlcera

ramos

arbusto

0,429

lambedor,
chá, água
da casca
ingestão
do latex
emplato;
chá
chá

casca

árvore

Umbu

Antibiótico

0,143

latex

árvore

4. Anacardium
occidentale L.
5. Cocos nucifera
Linn.
6. Aloe vera L.

Cajueiro

Inflamação, coagulante

0,429

casca

árvore

Coco

Inflamação renal

0,143

mesocarpo
(buxa)
folhas

árvore

Babosa

0,857

in natura,
emplasto

7. Não
identificada
8.
Acanthospermum
hispidum DC.
9. Acmella
oleracea (L.) R.K.
Jansen
10. Handroanthus
avellanedae
(Lorentz ex
Griseb) Mattos
11. Cleome
spinosa L.
12. Chenopodium
ambrosioides L.

Anador

Coceira, cicatrizante,
inflamação na próstata,
purificação do sangue
Dores no corpo

0,143

chá

folhas

erva

Carrapichode-ovelha

Gripe

0,143

chá

raiz

erva

Agrião

Asma

0,143

flores

erva

Ipê Roxo

Inflamação

0,143

chá

casca

árvore

Muçambê

Tuberculose

0,143

chá

raiz

erva

Mastruz

Inflamação, ossos
fraturados, hernia de
disco
Inflamação na uretra,
diurético,
cansaço,inflamação
renal
Febre, gripe,
crescimento de
dentição, verminoses,
fastio, diabetes,
purificação do sangue
Problemas de visão,
enfermidades da pele

0,714

suco

ramos com
folhas

erva

0,571

chá,
lambedor

raíz, casca

liana

1,000

goma do
tuberculo

tuberculo

trepadeira

0,286

folhas e
sementes

trepadeira

Combretaceae

13. Combretum
leprosum Mart.

Mufumbo

Convolvulaceae

14. Operculina
macrocarpa
Horgan

Batata-dePurga

15. Ipomoea
asarifolia (Desr.)
Roem. & Schult.

Salsa

16. Bryophyllum
pinnatum (Lam.)
Oken
17. Cayaponia
tayuya (Vell)
Cong.
18. Cymbopogon
citratus (DC)
Stapf.

Malva
courama

Inflamação

0,143

Semente
torrada
misturada
com café;
banho
com o chá
das folhas
lambedor

Cabeça de
nego

Purificação do sangue

0,286

chá

tuberculo

CapimSanto

Calmante, pressão alta

0,286

chá

folhas

Crassulaceae

Cucurbitaceae

Cyperaceae
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Euphorbiaceae

Fabaceae

Juazeiro
Lamiaceae

19. Aspidosperma
pyrifolium Mart.
20. Cnidoscolus
urens L.
21. Jatropha
curcas Linn.
22. Phyllanthus
niruri L.
23. Amburana
cearensis
(Allemão)
A.C.Sm.
24.
Anadenanthera
macrocarpa
(Benth) Brenan
25. Bauhinia
forficata Link
26. Caesalpinia
ferrea Mart.
ex.Tul.
27. Dipteryx
odorata (Aubl.)
Willd.

Pereiro

Prisão de ventre

0,143

chá

casca

árvore

UrtigaBranca
Pinhão
manso
QuebraPedra
Umburana

Diabetes, apendicite,
inflamação renal
Trombose, dor de
cabeça
Verminoses, pedra nos
rins
Cicatrizante

0,429

lambedor

raiz

arbusto

0,286

chá

semente, látex

arbusto

0,429

chá

raíz, folhas

0,143

chá

casca

árvore

Angico

Fraturas ósseas

0,143

infusão

casca

árvore

MororóBranco
Jucá

Colesterol alto, dor de
pancada
Dor de coluna

0,429

infusão

casca, folhas

0,143

infusão

vagem

árvore

Cumaru

Gripe, expectorante,
dor de cabeça, asma

0,571

casca

árvore

28. Geoffroea
spinosa Jacq.

Umarizeiro

0,571

casca

árvore

29. Mimosa
tenuiflora (Willd.)
Poir.
30. Poincianella
pyramidalis (Tul.)
L.P.Queiroz var.
pyramidalis
31. Zizyphus
joazeiro Mart.
32. Mentha crispa
L.

Jurema
preta

Expectorante,
tuberculose, ameba,
inflamação
Cicatrizante, gastrite,
dor de dente

banho
aromático,
chá,
lambedor
lambedor

Catingueira

33. Ocimum
gratissimum L.
34. Vitex
gardneriana
Schau.
35.Plectranthus
amboinicus
(Lour.) Spreng.
36.Mentha sp.
Lythraceae
Malvaceae
Malvaceae

978

37. Punica
grantatum L.
38. Sida
cordifolia L.
39.
Pseudobombax
marginatum (A.
St.-Hil., Juss. &
Cambess.) A.
Robyns

erva

liana

0,429

chá/lava o
ferimento

casca

árvore

Gripe, expectorante

0,571

chá

flores

árvore

Juá

Expectorante

0,143

lambedor

casca

árvore

Hortelã-daFolhaMiúda
Louro

Dor de cabeça

0,143

chá

planta inteira

erva

Dores intestinais,
diarréia
Colesterol alto,
diabetes, gastrite

0,429

infusão

folhas

erva

0,714

suco, chá,

folhas

arbusto

Malvacourama

Inflamação

0,143

suco

folhas

erva

Hortelã da
folha larga
Romã

gripe

0,143

lambedor

folhas

erva

Dor de garganta, asma,
expectorante, gripe
Expectorante

0,714

in natura

fruto inteiro

0,143

lambedor

folhas

erva

0,429

chá

casca

árvore

Jaramataia

Malvabranca
Embiratanha

Enfermidades das
cordas vocais, mau de
parckinson, cancer
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Myrtaceae

40. Eucalyptus
citriodora Hook

Eucalipto

Febre, gripe

0,571

Olacaceae

41. Ximenia
americana L.

Ameixa

Inflamação, gripe, dor
de garganta

0,429

Plantaginaceae

42. Scoparia
dulcis L.
43. Zea mays L.

Vassorinha

Gripe, hernia de disco

Milho

44. Sideroxylon
obtusifolium
(Roem. & Schult.)
T.D. Penn
45.Turnera
subulata Sm.
46. Coriandrum
sativum L.
47. Lippia
geminata Kunth
48. Hybanthus
ipecacuanha (L.)
Oken
49. Não
determinado

Poaceae
Sapotaceae

Turneraceae
Ulmaceae
Verbenaceae
Violaceae

Não
determinado

folhas, casca

árvore

entrecasca,
casca

árvore

0,286

chá,
infusão
(inalação)
banho
aromático,
chá,
lambedor
chá

raiz

erva

Diurético

0,143

chá

erva

Quixabeira

Fraturas ósseas

0,143

chá

cabelo do
minho
raiz

Xanana

Tuberculose

0,143

lambedor

raiz

erva

Coentro

Tontura, pressão alta

0,286

chá

semente

erva

Cidreira

Diarréia, pressão alta

0,286

chá

erva

Papaconha

Verminoses,
expectorante,
inflamação
Vitiligo

0,429

pó

ramos com
folhas
semente

erva

0,143

implasto
cozido

casca

erva

Cuaçu

árvore

A aroeira (Miracoduon urundeuva) merece atenção especial, haja visto o fato da
espécie constar como ameaçada de extinção na “Lista Oficial da Flora brasileira Ameaçada de
Extinção” (BRASIL, 2008). Sua casca tem grande valor nos preparados locais, sendo uso
indisciplinado deste recurso pode leva-lo ao esgotamento.
No que diz respeito às partes utilizadas nos preparados, 38% das espécies tem suas
cascas retiradas para uso, seguidos das olhas (33%), raízes (21%), flores (6%) e frutos/sementes
(2%) (Figura 2).
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Figura 2: Porcentagem das partes das plantas utilizadas nos preparados de uso medicinal, na
comunidade de Areia Branca, Assú – RN. (n=49).

Desenvolver estudos sistemáticos com plantas nativas em uma região, alicerça a
identificação de problemas ocasionados pelo mau uso dos recursos vegetais disponíveis, desta
forma, a partir dessas informações podem-se oferecer alternativas eficazes que diminuam o
impacto da coleta sobre as populações naturais (ALBUQUERQUE & ANDRADE, 2002;
ROQUE et al, 2010).
Foi calculado o valor de uso (VU) para cada espécie, de acordo com o número de
citações e seus respectivos informantes, encontrando-se que 78% das espécies tem um VU entre
0,143-0,429, 18% entre 0,571-0,714. As espécies com maior valor de uso foram Aloe vera L.
(VU=0,857) e Operculina macrocarpa Horgan (VU=1). No calculo do valor de uso, uma espécie
ditada por apenas um informante pode apresentar uma variedade de usos significativa, o que lhe
dará um VU de destaque. Deve-se atentar para esta informação a fim de que não superestimemos
os dados do VU.

CONCLUSÃO

Observou-se que assim como ressaltado por diferentes estudos as pessoas mais
jovens da comunidade apresentam bastante desinteresse pelo uso de plantas com finalidades
medicinais, devido às alterações antrópicas pelas novas formas de apropriação e uso da terra.
Estes fatores demonstram que estudos desta natureza devem ser otimizados, abrindo
possiblidades de exploração e melhor aproveitamento quanto à pesquisa interdisciplinar.
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ESTUDO REPRODUTIVO in vitro DE Arrabidaea pulchra (Cham.) Sandwith
(Bignoniaceae)
Eleneide Pinto Gurgel1; Cynthia Cavalcanti de Albuquerque2; Mara Líbia
Costa de Oliveira3; Fabiana Gomes Rodrigues da Silva4; Kathia Maria Barbosa e
Silva5
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi estabelecer protocolos de desinfestação e calogênese in vitro de
Arrabidaea pulchra. Para a desinfestação os explantes foram imersos no hipoclorito de sódio em
diferentes concentrações e tempo de imersão, T1 (sem hipoclorito de sódio); T2 (1,5% por 2 min.); T3
(3,0% por 2 min.); T4 (1,5% por 4 min.); T5 (3,0% por 4 min.); T6 (1,5% por 8 min.) e T7 (3,0% por 8
min.). Os explantes foram inoculados em tubos de ensaio contendo meio MS acrescido de 3% de sacarose
e 0,65% de Agar. Para a calogênese os explantes foram inoculados em meio obedecendo à mesma
composição do experimento de desinfestação, sendo este suplementado com diferentes
fitorreguladores conforme os seguintes tratamentos: T1 (sem fitorreguladores); T2 (1,25 mg L -1AIB); T3
(2,5 mg L-1AIB); T4 (3,75 mg L-1AIB); T5 (5,0 mg L-1AIB); T6 (2,0 mg L-1BAP); T7 (1,25 mg L-1AIB +
2,0 mg L-1BAP); T8 (2,5 mg L-1 AIB + 2,0 mg L-1 BAP); T9 (3,75 mg L-1AIB + 2,0 mg L-1BAP); T10
(5,0 mg L-1AIB + 2,0 mg L-1 BAP); T11 (1,0 mg L-1 2,4-D); T12 (2,0 mg L-12,4-D); T13 (3,0 mg L-12,4D) e T14 (4,0 mg L-12,4-D). Ambos os experimentos foram realizados em DIC, e 30 dias após a
montagem do experimento foram avaliadas as seguintes variáveis: percentagem de contaminação,
oxidação e sobrevivência (para a desinfestação) e de calos friáveis (para a calogênese), sendo os dados
comparados pelo teste de Tukey, 5% de probabilidade. Para a desinfestação recomendam-se os
procedimentos realizados no T4 e para a calogênese T11, T12, T13 e T14.
PALAVRAS-CHAVE: Ácido ursólico; Calogênese; Desinfestação.

INTRODUÇÃO
Desde os tempos antigos o homem vem utilizado plantas para a cura de suas
enfermidades (Reis, 2009), isso graças à existência de alguns compostos biologicamente
ativos que são produzidos pelo metabolismo destes vegetais. Esses compostos
provenientes do metabolismo secundário das plantas em geral exercem importantes
papéis de proteção contra microorganismos, herbívoros, intempéries ambientais, além
de interferirem em processos simbióticos e atração de polinizadores (Souza et al. 2011).
Apesar da importância dos estudos com plantas medicinais estima-se que
apenas 5% das espécies vegetais descritas tenham sido estudadas fitoquimicamente
(Castro et al. 2004). O estudo da propagação de espécies utilizadas na medicina popular
tem sido intensificado nos últimos anos, devido ao crescente investimento em pesquisas
para a descoberta de novos fármacos e da utilização da fitoterapia como meio
alternativo. Em plantas medicinais, a cultura de tecidos tem auxiliado na propagação
clonal de diversos genótipos, permitindo a conservação do germoplasma; a obtenção de
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novas fontes de variabilidade através do cultivo de calos e células; na engenharia
genética e na otimização da produção de metabólitos (Rodrigues; Almeida, 2010).
A família Bignoniaceae Juss. representada por oito tribos (Scudeller, 2004),
cerca de 104 gêneros e 860 espécies com distribuição pantropical, mas principalmente
neotropical (Lopes, 2005), compreende um grupo de plantas utilizadas como
ornamental, com alta importância na indústria madeireira, e com grande potencial
medicinal (Lopes, 2005). O Brasil é o maior centro de diversidade dessa família,com 55
gêneros e 316 espécies, distribuídas nas tribos Bignonieae, Crescentieae e Tecomeae. A
tribo Bignonieae possui 50 gêneros e 349 espécies, dos quais 74% do total dessa tribo
(45 gêneros e 269 espécies) são registradas no Brasil, onde representam a mais
importante família de lianas nos ecossistemas florestais (Scudeller et al. 2008). Lianas
pertencem a um grupo polifilético de plantas lenhosas que compartilham uma estratégia
comum de crescimento, pois ascendem ao dossel utilizando a arquitetura de outras
plantas, mantendo-se enraizadas no solo por toda sua vida (Bramante, 2002).
A presença de ácido ursólico em folhas e caule de Arrabidaea pulchra
(Cham.) Sandwith (Leite et al. 2001) pertencente a esta família vem despertando
interesse de pesquisadores. O ácido ursólico exerce várias atividades biológicas, dentre
as quais se destacam as atividades antiinflamatória, analgésica, antitumoral, anti-HIV e
tripanossomicida (Yunes; Filho, 2009).
A cultura de tecidos para a produção de metabólitos secundários tem sido
utilizada em alguns compostos de importância econômica (Castro et al. 2004),
principalmente pelo fato de ser possível através dessa técnica aumentar ou diminuir a
concentração de um dado componente de interesse.
Um dos primeiros fatores a serem observados quando se objetiva o cultivo
in vitro de células vegetais é o processo de desinfestação, pois nem sempre é possível
identificar a presença de microorganismos durante a escolha de explantes. Estas
contaminações causadas por bactérias e fungos tornam-se sério problema devido à
competição pelos nutrientes, liberação de toxinas, modificação do meio de cultura e
predação, resultando na morte do tecido vegetal. É necessário remover as
contaminações com desinfetantes antes do estabelecimento in vitro para que não haja
perda de material (Donini et al. 2005). A contaminação é o principal problema que afeta
os laboratórios de micropropagação comercial, que tem sido estimada na média de 10
%, mas podendo resultar no completo insucesso do processo de produção (ScherwinskiPereira, 2010). No entanto são poucos os estudos sobre esta espécie principalmente ao
que diz respeito aos aspectos reprodutivos. O objetivo deste trabalho foi estabelecer
protocolos de desinfestação e calogênese in vitro de A. pulchra (Cham.) Sandwith.
MATERIAL E MÉTODOS
1. Avaliação da desinfestação dos explantes de A. pulchra
O experimento foi realizado em condições assépticas utilizando-se brotos
jovens extraídos de plântulas mantidas em casa-de-vegetação oriundas do processo de
brotação das estacas. Os explantes foram levados ao Laboratório de Cultura de Tecidos
Vegetais da UERN para lavagem com detergente neutro comercial e água. Em seguida,
em câmara de fluxo laminar os explantes foram submetidos ao seguinte processo de
desinfestação: álcool a 70% por um minuto; hipoclorito de sódio em diferentes
concentrações e tempos de imersão (tratamentos descritos abaixo) e três lavagens com
água destilada esterilizada para retirada do excesso de hipoclorito. Após o período de
esterilização, os brotos jovens foram retirados e inoculados em meio de cultura MS
(Murashige; Skoog, 1962) suplementado com 3% de sacarose; 0,65% de ágar e sem
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fitorreguladores. O pH foi ajustado para 5,5 antes da autoclavagem a 120°C durante 20
minutos. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado (DIC)
contendo sete tratamentos, os quais são descritos da seguinte maneira: T1 controle (sem
hipoclorito de sódio); T2 (hipoclorito de sódio a 1,5% por 2 min.); T3 (hipoclorito de
sódio a 3,0% por 2 min.); T4 (hipoclorito de sódio a 1,5% por 4 min.); T5 (hipoclorito
de sódio a 3,0% por 4 min.); T6 (hipoclorito de sódio a 1,5% por 8 min.) e T7
(hipoclorito de sódio a 3,0% por 8 min.). Cada tratamento constou de 4 repetições,
sendo cada uma delas formada por 4 tubos de ensaio, de modo que a unidade
experimental foi representada por 1 explante por tubo. Ao final de 30 dias, foi avaliado
o percentual de contaminação e oxidação e sobrevivência, sendo os dados comparados
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade com o auxilio do programa ESTAT.
2. Indução de calos a partir de tecidos jovens de A. pulchra
Folhas jovens de A. pulchra retiradas de plântulas mantidas em casa de
vegetação foram lavadas em água corrente, e em seguida em câmara horizontal de fluxo
laminar foram desinfestadas com álcool a 70% por 1 minuto e hipoclorito de sódio
comercial a 1,5% por 4 minutos. Os explantes foram inoculados em meio MS, contendo
3% de sacarose, 0,65% de ágar, e suplementado com AIB (0,0; 1,25; 2,5; 3,75 e 5,0 mg
L-1) combinado com BAP (0,0 e 2,0 mg L-1) ou 2,4 D (1,0; 2,0; 3,0; 4,0 mg L-1). Aos
30 dias da montagem do experimento, foi avaliada a percentagem de calos friáveis (com
potencial embriogênico), formados a partir dos explantes inoculados. O experimento foi
realizado em delineamento inteiramente casualizado, perfazendo um total de 14
tratamentos (5 concentrações de AIB combinado com 2 concentrações de BAP; 4
concentrações de 2,4D). Os tratamentos são descritos na tabela 1.
Tabela 1- Descrição de tratamentos
Tratamento

Descrição

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14

Controle
1,25 mg L-1AIB
2,5 mg L-1AIB
3,75 mg L-1AIB
5,0 mg L-1AIB
2,0 mg L-1BAP
1,25 mg L-1AIB + 2,0 mg L-1BAP
2,5 mg L-1 A IB + 2,0 mg L-1 BAP
3,75 mg L-1AIB + 2,0 mg L-1BAP
5,0 mg L-1AIB + 2,0 mg L-1 BAP
1,0 mg L-1 2,4-D
2,0 mg L-12,4-D
3,0 mg L-1 2,4-D
4,0 mg L-1 2,4-D

Cada tratamento foi composto por 5 repetições e cada repetição de 4 tubos
de ensaio. Após um mês da montagem do experimento foi feita a análise pelo teste
estatístico ESTAT, ao nível de significância de 5% de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Nesse trabalho, observou-se que o tratamento T1 (controle) apresentou
100% de contaminação (Figura 1), reforçando assim a necessidade de desisfestação, o
que já era esperado. Os níveis de contaminação decresceram conforme o aumento da
concentração do hipoclorito de sódio. Os tratamentos T5 e T7 não apresentaram
contaminação (Figura 1), e esses resultados foram semelhantes aos encontrados por
Oliveira et al. (2010) onde o hipoclorito de sódio a 2,5 % por 15 min. proporcionou as
menores taxas de contaminação. Os mesmos resultados foram encontrados no trabalho
de Chaves et al. (2004), onde a utilização do hipoclorito de sódio nas concentrações
0,5%, 1,0%, 1,5% e 2,0% proporcionaram baixas porcentagens de contaminação,
maiores índices de sobrevivência e estabelecimento in vitro de Prunus. cv. Mr. S. 2/5.
Apesar de proporcionar baixa ou nenhuma contaminação, os tratamentos
com maiores concentrações de hipoclorito de sódio apresentaram percentagem de
oxidação muito alta (81,25% e 75% para T5 e T7 respectivamente) (Figura 1), esses
altos níveis de oxidação talvez sejam devido à fitotoxidez do hipoclorito de sódio,
(Nery, et al, 2008).
O tratamento T4 apresentou baixo percentual de contaminação (6,25%),
oxidação moderada (50%) e percentual de sobrevivência (50%), sendo, portanto, o que
proporcionou melhores resultados (Figura 1).
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Figura 1- Percentual de contaminação, oxidação e sobrevivência de explantes de Arrabidaea pulchra cultivadas in
vitro submetidas a desinfestação com hipoclorito de sódio. T1 controle (sem hipoclorito de sódio); T2 (hipoclorito de
sódio a 1,5% por 2 min.); T3 (hipoclorito de sódio a 3,0% por 2 min.); T4 (hipoclorito de sódio a 1,5% por 4 min.);
T5 (hipoclorito de sódio a 3,0% por 4 min.); T6 (hipoclorito de sódio a 1,5% por 8 min.) e T7 (hipoclorito de sódio a
3,0% por 8 min.). Colunas seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância.

Com relação à calogênese o fato da formação de calos não ter sido
verificado no tratamento, desprovido de reguladores de crescimento, demonstra a forte
dependência dos explantes da fonte exógena de auxina para promover os processos de
desdiferenciação e ativação da divisão celular (Figura 2). Calos podem ser multiplicados
por sucessivas subculturas, mantidos in vitro por longos períodos e são de grande
importância para estudos morfogenéticos in vitro e através da suspensão de células para
a obtenção de produtos secundários, incluindo fármacos, representando uma técnica de
grande interesse científico e comercial (Golle, 2010).
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Figura 2- Percentagem de Indução de Calos de explantes de Arrabidaea pulchra cultivados in vitro com diferentes
fitorreguladores T1 (controle); T2 (1,25 mg L-1AIB); T3 (2,5 mg L-1AIB); T4 (3,75 mg L-1AIB); T5 (5,0 mg L-1AIB);
T6 (2,0 mg L-1BAP); T7 (1,25 mg L-1AIB + 2,0 mg L-1BAP); T8 (2,5 mg L-1AIB + 2,0 mg L-1BAP); T9 (3,75 mg L1
AIB + 2,0 mg L-1BAP); T10 (5,0 mg L-1AIB + 2,0 mg L-1 BAP); T11 (1,0 mg L-1 2,4-D); T12 (2,0 mg L-12,4-D); T13
(3,0 mg L-1 2,4-D) T14 (4,0 mg L-1 2,4-D). Colunas seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey
a 5% de significância.

Pode se notar que a indução de calos foi superior estatisticamente quando se
utilizou o fitoregulador 2,4-D. Resultados semelhantes foram encontrados no trabalho
de Simões (2009), que mostra que a calogênese é influenciada tanto pela concentração
de 2,4-D utilizada bem como pelo tipo de explante, sendo o explante folha e cotilédone
os que proporcionaram o maior ganho de massa seca. Assim como nos trabalhos de
Silva, et al. (2003) & Nogueira, et al. (2007) a melhor forma de indução de calos foi
obtida usando 2,4-D de forma isolada e na concentração de 1mg L-1.
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CONCLUSÕES
O tratamento T4 (hipoclorito a 1,5% por 4 min.) é o mais indicado para a
desinfestação de explantes de A. pulchra, pois proporcionou aos mesmos um baixo
percentual de contaminação e a maior taxa de sobrevivência, porém é necessário que
haja mais estudos, para que sejam reduzidos os níveis de oxidação.
Para a calogênese foi verificado que os tratamentos com 2,4-D usado de
forma isolada proporcionaram indução de calos estatisticamente superior aos demais
tratamentos, sendo o 2,4-D em ambas as concentrações estudadas indicado para a
indução de explantes foliares em A. pulchra.
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ESTUDO SOBRE A APLICAÇÃO DA PROPORÇÃO ÁUREA NO PADRÃO DE
LARGURA DOS 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES NA POPULAÇÃO DE CAICÓRN

Wanderlucia Garcia Costa1; Vicente Cleiton Ferreira Lucena2; Thiago Fernando de Araújo Silva3;
Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima4; Eduardo José Guerra Seabra5.

RESUMO: Este trabalho objetiva identificar a prevalência da Proporção Áurea nos seis dentes ântero-superiores e sua
relação com sorriso e corredor bucal na população de Caicó/RN. Fizeram parte da amostra estudada 50 mulheres e 50
homens que apresentavam entre 18 e 25 anos de idade e obedeciam os critérios da pesquisa. Foram obtidas fotografias
digitais padronizadas em norma frontal do sorriso destes voluntários que foram transferidas para um computador tendo
os contornos das imagens delimitados e calculados pelo programa Image Tool 3.0, obtendo-se medidas dos seis dentes
anterior-superiores, seguimento anterior, largura do sorriso e corredor bucal. Os valores obtidos foram transferidos para
uma planilha do Excel e realizou-se a análise estatística Os homens apresentaram uma maior prevalência da proporção
áurea entre os incisivos centrais e laterais do lado direito e esquerdo, sendo mais prevalente do lado direito em ambos os
sexos. Em relação ao incisivo lateral e canino, ocorreu uma maior prevalência da proporção do lado esquerdo
masculino, tendo ausência total de incidência da proporção dourada no lado direito. As mulheres apresentaram uma
maior prevalência do lado direito. No tocante ao corredor bucal a proporção áurea foi mais prevalente no sexo
masculino, observando-se valores percentuais iguais em ambos os lados. No sexo feminino, a prevalência de proporção
foi maior do lado esquerdo. Esses resultados asseguram a relevância do uso deste método para obtenção de valores
proporcionais das composições dentárias e bucais, sendo passíveis de utilização em planejamentos de tratamentos
estéticos em prótese dentária, dentística, implantodontia e ortodontia.
Palavras-chave: Estética; Odontologia; Proporção Áurea.

INTRODUÇÃO
Na sociedade atual o homem procura incessantemente por formas e padrões de beleza. E
uma das partes do corpo humano que está diretamente relacionado à beleza é a face, a qual é a mais
fiel tradutora das emoções humanas, e nela o sorriso tem grande destaque. É necessário que exista
uma proporcionalidade entre as regiões da mesma, bem como entre a largura e altura dos dentes
para que a beleza se torne harmoniosa, característica forte da Proporção Áurea. Para alcançar esse
objetivo a Odontologia tem papel relevante, além de técnicas restauradoras, abrange várias áreas
como a cirurgia bucomaxilofacial, a Ortodontia, a Periodontia e a Prótese. Nesse sentido, a partir de
vários métodos torna-se possível a obtenção de um sorriso e medidas faciais com proporção e
simetria equilibradas, a partir de relações numéricas e geométricas.
A proporção origina-se da noção de relacionamento, porcentagem ou medida na sua
determinação numérica e implica na quantificação de normas que podem ser aplicadas a cada
realidade física. A aplicação desses preceitos as artes e a arquitetura atraiu a atenção de gerações de
1
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filósofos, artistas, matemáticos, arquitetos e diversos outros estudiosos interessados em constatar a
possibilidade de expressar a beleza a partir de dados quantitativos ou matemáticos. (MONDELLI,
2003)
Takeshita (2006) salienta que foi Pitágoras, matemático grego, que estabeleceu as
proporções a partir de padrões de beleza e harmonia estética. A teoria formulada por Pitágoras (569475 a.C) salienta que duas partes desiguais estão em relação áurea, se a razão entre as duas
grandezas originar o número 1,618 ou 0,618. Os gregos a utilizavam amplamente, fato revelado na
construção do Parthenon, um dos maiores templos gregos, sendo também, objeto de estudo de
Heródoto, historiador grego. Por sua vez, os egípcios a utilizavam nas suas obras arquitetônicas.
Mas foi no Renascimento que passou a ser relacionada com a beleza humana, através das produções
de Leonardo da Vinci. Já na Idade Média foi objeto de estudo de Fibonacci, matemático europeu.
Segundo Menezes (1915), Martin (1670) foi o primeiro autor a estudar e descrever detalhes dos
dentes humanos; porém após ele, muitos outros pesquisaram a morfologia dentária, deixando
informações relevantes no tocante a anatomia dentária e contribuições importantes para estudiosos e
profissionais da Odontologia, em especial aqueles ligados a Estética.
Na atualidade a Odontologia utiliza a Proporção Áurea enquanto método guia para a
obtenção de resultados estéticos. Partindo deste pressuposto advém a possibilidade de utilizá-la na
avaliação da beleza facial e dentária a partir de critérios numéricos e geométricos. Nesse contexto,
destaca-se a Odontologia Estética que busca obter harmonia na proporção da largura e altura dos
dentes e das medidas faciais, uma vez que ao se realizar o planejamento de um tratamento
odontológico deve se levar em consideração a complexidade facial de harmonia simétrica e não
apenas o equilíbrio oclusal.
Francischone (2005) propôs a avaliação, por meio de medições individuais, da largura e
altura de dentes anteriores superiores, numa amostra de 30 pessoas de ambos os sexos. Os
resultados demonstraram que entre as formulas utilizadas, as que mais se aproximam da medida real
e as mais precisas são as fórmulas de Mondelli I e II.
Foi desenvolvido um trabalho com dentistas e leigos questionando se havia harmonia e
beleza facial e dental em fotografias de 46 indivíduos, jovens, adultos, estudantes da Universidade
do Vale do Itajaí. Comparando as avaliações métricas e subjetivas dos avaliadores, verificou-se que
os incisivos centrais e laterais em proporção áurea são considerados desarmônicos para os
profissionais, porém belos; na avaliação dos leigos a harmonia e a beleza não foram consideradas
por estes; na avaliação do sorriso, profissionais e leigos não o consideraram harmônico; porém ao
avaliar a beleza, os dentistas o consideram belo e os leigos não. A proporção áurea foi difícil de ser
encontrada nas faces e nos sorrisos analisados e mesmo assim, suas faces e seus sorrisos foram
considerados belos pelos observadores. (DOBRUSKI; MARTINS, 2006).
Pesquisas realizadas com inclusão de 51 mulheres e 37 homens, entre 18 e 25 anos de idade
do curso de odontologia da Faculdade Tiradentes, comprovaram que homens e mulheres não
diferem quanto à presença da proporção áurea entre os incisivos centrais e laterais no lado esquerdo
e a proporção áurea no lado direito está mais prevalente em mulheres do que nos homens. Homens e
mulheres não apresentam proporção áurea entre os incisivos laterais e caninos no lado direito e a
proporção áurea no lado esquerdo está mais prevalente em mulheres do que nos homens. A relação
de proporção áurea não é aplicada na maior parte da população. (PANFIGLIO, et al, 2006).
Cabrera (2008), realizou trabalho semelhante para determinar dimensões biométricas em
dentes humanos nos sentidos mesiodistais, vestibulolinguais e ocluso/inciso cervicais, através de
amostras com modelo em gesso de 31 pacientes femininos, com média de idade entre 15 anos e 5
meses e 26 masculinos com média de idade entre 16 anos e 6 meses. Assim, chegou à conclusão
que os elementos dentários se mostraram simétricos nos arcos dentários em ambos os gêneros e que
as dimensões dentárias são menores no gênero feminino que no masculino.
Castelo Branco (2008), sugeriu a observação da influência do tamanho do corredor bucal na
estética do sorriso, para tanto, selecionou uma amostra de 23, 25 e 20 indivíduos tratados com os

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

992

protocolos de extrações de 1, 3 e 4 pré-molares, respectivamente e através da avaliação de
fotografias frontais do sorriso, os resultados demonstraram que não há diferença na atratividade do
sorriso entre os pacientes tratados com extrações de 1, 3 e 4 pré-molares, tanto para leigos quanto
para ortodontistas, e o gênero e a idade dos avaliadores não influenciaram a avaliação da estética.
Os tamanhos dos corredores bucais e dos posteriores não tiveram correlação com a atratividade do
sorriso. Alem disso, os tamanhos dos corredores bucais e posteriores, entre os grupos, foram
estatisticamente semelhantes.
Por sua vez, Mello (2010) realizou fotografias digitais padronizadas em norma frontal do
sorriso de 150 indivíduos de 10 a 19 anos de idade para analisar o corredor bucal durante o sorriso,
no intuito de verificar se há mudança no tamanho desse espaço em diferentes idades, se há diferença
entre os gêneros e se existe uma relação de proporção entre a distância inter pré-molares, a largura
inter comissura e o corredor bucal. Ao fim da pesquisa constatou que o corredor bucal aumentou
com a idade. Os indivíduos do gênero masculino apresentam corredor bucal maior que os do gênero
feminino, porém em relação ao percentual da largura inter comissura não há diferença entre os
gêneros.
Levando em consideração o relevante papel da estética na Odontologia, faz-se mister
ressaltar a importância da utilização do método da proporção áurea para obtenção de tratamentos
mais satisfatórios; esta se constitui enquanto um elemento de avaliação e planejamento de
tratamentos odontológicos, principalmente no que se refere à estética. Neste sentido, o presente
trabalho guarda sua importância na tentativa de estabelecer o perfil predominante nas medidas
obtidas mediante observação de pessoas da cidade de Caicó-RN. Além disso, os resultados obtidos
na pesquisa, bem como sua conseqüente publicação resultarão na disseminação de informações na
comunidade acadêmica da área odontológica e o incentivo a utilização deste método.
Destarte, este trabalho tem como objetivos a obtenção de medidas dos seis dentes anteriores
superiores, seguimento anterior, largura do sorriso e corredor bucal de indivíduos da cidade de
Caicó – RN na faixa etária entre 18 e 25 anos de idade; relacionar os valores obtidos entre si e a
partir daí identificar a prevalência da proporção áurea nos seis dentes ântero-superiores e sua
relação com sorriso e corredor bucal, bem como, discutir a relevância deste método para os ramos
da Odontologia.
MATERIAIS E MÉTODOS
Fizeram parte da amostra estudada 100 indivíduos da cidade de Caicó/RN, sendo 50
mulheres e 50 homens que apresentavam entre 18 e 25 anos de idade, contando com a presença dos
seis dentes anteriores superiores sem qualquer tipo de restauração realizada, dentes posteriores
conferindo contenção cêntrica ao indivíduo; ausência de desgastes dentários, apinhamentos e
diastemas nos dentes anteriores; bem como, alterações no contorno do tecido gengival e hábitos
parafuncionais. Esses indivíduos concordaram com a pesquisa e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
Foi utilizada uma máquina digital da marca SONY HD 50. Assim, em local bem iluminado,
durante o dia, foram obtidas fotografias digitais padronizadas em norma frontal do sorriso destes
voluntários. O paciente permaneceu com a cabeça em posição de postura natural, evitando
simulação do sorriso; a tomada fotográfica foi feita sempre perpendicular ao plano frontal do
paciente; com as distâncias entre a objetiva e a face vestibular dos incisivos centrais superiores
padronizadas em 51 cm de distância facial. Além disso, foi necessário a colocação de um
dispositivo com 1 cm de diâmetro, que serviu de padrão para calibrar as medidas a serem feitas na
tela do computador, evitando distorções.
As fotografias foram transferidas para um computador tendo os contornos das imagens
delimitados e calculados pelo programa Image Tool 3.0, obtendo-se medidas dos dentes incisivos
centrais, incisivos laterais, caninos, seguimento anterior, largura do sorriso e corredor bucal.
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Figura 1:

Método de mensuração das imagens.

Para a determinação da largura do incisivo central foram empregadas três fórmulas, sendo
uma proposta por ALBERS (1992) e duas propostas por MONDELLI (2003).
 Método sugerido por ALBERS:
Largura da coroa clínica do dente: LC = DC / 2 (1+P)
Onde:
LC: largura do incisivo central
DC: distância entre caninos
P: proporção desejável. Normalmente utiliza-se a proporção áurea (0,618)
 Método I sugerido por MONDELLI:
LC = MS/2 (1+P)
Onde:
LC: largura do incisivo central
MS: largura da metade do sorriso
P: proporção desejável. O autor preconiza a utilização da proporção áurea representada pelo
número 0,618.
 Método II sugerido por MONDELLI:
LS  10,452
LC  1,618
10,452 x LC = 1,618 x LS
1,618 xLS
LC 
10,452
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LC = 0,155 x LS
Onde:
LC: largura do central
LS: largura do sorriso
As mensurações foram realizadas por apenas um examinador, a fim de padronizar as
medidas. Esses valores foram anexados em uma planilha do Excel e realizou-se a análise estatística.
Para determinar o erro casual das mensurações da proporção áurea optou-se pela utilização do
cálculo proposto por Dahlberg (1986 apud FRANCISCHONE, 2005), onde o erro casual foi de
0,057. Sendo assim, variações dessa ordem podem ser interpretadas como erros de medição,
considerando-se como proporção áurea os valores de 1,561 a 1,675.
Figura 2:

Método de medida considerando o erro casual de 0,057. Os valores 1,561 a 1,675 são interpretados como proporção
áurea.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na amostra estudada observou-se que, em comparação com as mulheres, os homens
apresentaram uma maior prevalência da proporção áurea entre os incisivos centrais e laterais. Além
disso, esta foi mais prevalente do lado direito em ambos os sexos, sendo os valores masculino
superiores. Tais dados não condizem com os resultados apresentados por Panfiglio, et al (2006),
onde constatou-se igual proporção entre incisivo central e lateral do lado esquerdo em ambos os
sexos, enquanto que as mulheres apresentaram uma maior prevalência do lado direito
Em relação à proporção áurea entre laterais e caninos este trabalho se aproxima dos
resultados da pesquisa supracitada. Ocorreu uma maior prevalência da proporção do lado esquerdo
masculino, estes apresentaram 0% do lado direito. Por sua vez, as mulheres apresentaram uma
maior prevalência do lado direito. Esse achado foi pouco prevalente, se aproximando dos dados
apresentados por Panfiglio, et al (2006) onde homens e mulheres não apresentaram proporção entre
incisivo lateral e canino do lado direito e as mulheres apresentaram maior prevalência do lado
esquerdo.
A presença de proporção áurea tanto no lado direito quanto no lado esquerdo foi
significativamente maior entre incisivos centrais e incisivos laterais, do que entre incisivos laterais e
caninos.
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Gráfico 1 – Representação gráfica da prevalência da proporção áurea entre os incisivos centrais e laterais
(prop. 11/12; prop. 21/22), e entre incisivos laterais e caninos (prop. 12/13; prop. 22/23) no sexo feminino e
masculino.

No tocante ao corredor bucal a proporção áurea foi mais prevalente no sexo masculino,
observando-se valores percentuais iguais em ambos os lados. No sexo feminino, a prevalência de
proporção foi maior do lado esquerdo. Em trabalhos anteriores, Branco (2008) e Mello (2010),
analisaram o corredor bucal, contudo os estudos se voltavam apenas para o tamanho deste.
Gráfico 2 – Representação gráfica da prevalência da proporção áurea no corredor bucal direito e esquerdo no
sexo feminino e masculino.
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CONCLUSÃO
Atualmente a estética é um dos principais fatores que impulsionam pacientes pela busca de
tratamentos odontológicos. Assim, os profissionais da odontologia devem expandir cada vez mais
uma visão inovadora acerca das diversas possibilidades de tratamentos estéticos satisfatórios. A
esse respeito podemos citar a proporção áurea como um guia para avaliação de proporções das
composições dentárias e bucais, podendo ser um método eficaz para o planejamento de tratamentos
estéticos em prótese dentária, dentística, implantodontia e ortodontia.
Nosso estudo demonstrou que a proporção áurea entre incisivos centrais e laterais foi mais
prevalente do lado direito em ambos os sexos, sendo os valores percentuais masculino superiores,
tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Na proporção entre incisivos laterais e caninos
ocorreu uma maior prevalência do lado esquerdo masculino, estes apresentaram 0% do lado direito.
Por sua vez, as mulheres apresentaram uma maior prevalência do lado direito.
A presença de proporção áurea tanto no lado direito quanto no lado esquerdo foi
significativamente maior entre incisivos centrais e incisivos laterais, do que entre incisivos laterais e
caninos.
No tocante ao corredor bucal a proporção áurea foi mais prevalente no sexo masculino,
observando-se valores percentuais iguais em ambos os lados. No sexo feminino, a prevalência de
proporção foi maior do lado esquerdo. Nosso trabalho guarda sua importância na análise desta
composição, pois muitos trabalhos anteriores estudam o corredor bucal somente na perspectiva da
influência do seu tamanho na estética do sorriso.
A proporção áurea não foi encontrada na maior parte da amostra analisada, assertiva que justifica
ainda mais o uso deste método como um guia e não como regra para tratamentos estéticos, afinal a
estética é algo subjetivo, portanto o harmônico pode está veiculado ou não a uma grandeza
matemática.
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INFECÇÕES POR STAPHYLOCOCCUS EM CAICÓ-RN: ANÁLISE COMPARATIVA
ENTRE DIFERENTES FONTES SECUNDÁRIAS DE INFORMAÇÃO
Nara Grazieli Martins Lima¹; Gilmara Celli Maia de Almeida²; Daniela Mendes da Veiga Pessoa3
RESUMO: O objetivo do trabalho foi conhecer o nível de infecções por estafilococcias em Caicó-RN e verificar a
associação entre tempo de internação e fatores relativos as características da infecção. Assim, realizou-se estudo
exploratório e descritivo, a partir da investigação dos registros de estafilococcias no período 2008-2010 disponíveis nos
prontuários do Hospital Regional do Seridó, dos exames microbiológicos do laboratório e na base de dados do
DATASUS. Os dados foram analisados por estatística descritiva e inferencial, com análise entre tempo de internação e
características relativas à idade, quantidade de antibióticos e aspectos da lesão. Nos 113 prontuários (n=29/2008;
n=40/2009 e n=44/2010), o exame clínico representou a única forma de diagnóstico em 96% (n=108) dos casos. A
requisição de exame microbiológico para confirmação diagnóstica dos registros de estafilococcias não foi realizada em
nenhum dos prontuários analisados, sendo a antibioticoterapia com múltiplos antibióticos desenvolvida em todos os
pacientes. Houve correlação significativa entre tempo de internação e número de antibióticos (p=0,006), e associação
com presença de pus(p<0,001). No Laboratório Regional de Microbiologia, 95% dos Staphylococcus eram S. aureus,
de maneira que os antibiogramas resultaram em resistência a algum antibiótico em 83% dos S. aureus analisados. No
DATASUS, verificaram-se mais internações por estafiloccocias no Nordeste (acima de 40% nos 3 anos), embora não
seja a região que mais realiza antibiogramas. Portanto, observa-se realização empírica dos tratamentos, com pouca
ênfase nos exames microbiológicos, refletindo em maiores níveis de cepas resistentes circulantes na população,
expondo os profissionais de saúde e pacientes a contaminação por bactérias multiresistentes.
PALAVRAS-CHAVE: Infecções bacterianas; Sistemas de informação; Staphylococcus.

INTRODUÇÃO
Os Staphylococcus aureus Resistentes à Meticilina (MRSA) constituem na atualidade
uma das causas mais freqüentes de infecção tanto em âmbito hospitalar, quanto na comunidade
(BETRIU et al., 2011; AGUDO et al., 2011). Assim, essas cepas representam causa primária de
infecções em pele e tecidos moles entre as pessoas, mesmo que não haja constante exposição aos
centros de saúde. (STEVENS et al., 2010)
Normalmente, os Staphylococcus aureus compõem a microbiota residente da mucosa
nasal, o que possiblita funcionar como reservatório para contaminação da pele durante surtos da
infecção (WANG et al. 2001), configurando-se o transporte nasal um conhecido fator de risco para
contaminação por MRSA (BAGGETT et al., 2004). Este patógeno é responsável por mais de 30%
das infecções hospitalares, sendo assim constante alvo de pesquisas no âmbito da saúde, além de
representar relevância significativa para saúde pública devido a sua capacidade de produzir toxinas
potencialmente danosas aos indivíduos, resistir às defesas do hospedeiro e desenvolver resistência
aos antibióticos utilizados. (TORTORA; FUNKE & CASE, 2005; MUNDIM et al., 2003;
KONEMAN, 2008; ANDRADE, 2008)
Além de diminuir a taxa de transmissão MRSA paciente-paciente, a identificação
precoce de pacientes colonizados por MRSA através de vigilância ativa, com métodos rápidos de
diagnóstico para identificação de MRSA, como PCR, poderia ser usada para guiar de forma mais
apropriada a cobertura antibiótica. Dados de estudos anteriores têm sugerido que os doentes com S.
aureus e as infecções de MRSA que recebem inadequada terapia empírica ou que recebem terapia
apropriada tardiamente apresentam piores resultados para o paciente (LODISE & MCKINNON,
2005; LODISE et al., 2003)
Nesse contexto, o transporte e infecção pela comunidade associadas a cepas MRSA tem
se tornado uma ameaça à saúde pública em países desenvolvidos, (MORAN et al., 2006; KLEIN;
SMITH; LAXMINARAYAN, 2009), mas há uma relativa falta de informações publicadas sobre o
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surgimento de cepas MRSA em países em desenvolvimento. Possíveis razões para este último
incluem um atraso do tempo para cepas MRSA altamente transmissíveis se espalharem a partir dos
países desenvolvidos para aqueles em desenvolvimento, uma ausência do surgimento in situ de
clones MRSA, ou ao sub-registro associado a uma escassez de diagnóstico microbiológico
(NICKERSON et al., 2011)
Diante desses aspectos, para minimizar os riscos de infecção, a prevenção é
extremamente importante e exige um conhecimento aprofundado das taxas de infecção, tipo e
natureza da infecção, ambiente de aquisição (comunitária, hospitalar, UTI) e padrão dos organismos
causadores. (LISBOA et al., 2007) A boa higiene pessoal, especialmente higiene das mãos é a
melhor profilaxia para a prevenção da disseminação dessas cepas. Recentemente, tem sido descrito
cepas MRSA com sensibilidade reduzida aos glicopeptídeos, drogas de escolha no tratamento de
infecções graves, levando assim à necessidade de detecção e controle dessas infecções. (COIA et al,
2006; RODRÍGUEZ et al., 2008)
O Brasil possui uma população extremamente heterogênea, com diferentes realidades
regionais e condições de acesso aos serviços de saúde, tendo estes fatores implicação no
desenvolvimento de políticas que visem um rastreamento e controle de infecção adequado. Nesse
sentido, não existe no Brasil, com exceção de esforços localizados e relacionados a protocolos de
pesquisa, um sistema para rastreamento e controle de infecção bem organizado que permita uma
avaliação adequada das infecções nosocomiais em pacientes criticamente enfermos, o que resulte
em estimativa adequada da importância deste problema. Assim, em decorrência da ausência desses
dados, há limitações na avaliação de fatores de risco, morbimortalidade e microrganismos mais
comumente envolvidos nas infecções, impedindo que se detectem variabilidades regionais e a
melhor estratégia no controle deste problema (LISBOA et al., 2007) . Dessa forma, é pertinente
tomar como campo de estudo as práticas de saúde que se produzem no cotidiano das instituições de
saúde articuladas com a utilização de instrumentos epidemiológicos, ressaltando que a utilização,
análise e difusão de informação são essenciais no desenvolvimento dos modelos de atenção à saúde.
Considerando a importância de expandir as pesquisas para as diferentes regiões do
estado, visa-se conhecer o perfil de infecções por Staphylococcus em Caicó-RN, comparar os
registros dos sistemas de informação de base local e nacional, bem como verificar fatores
associados com infecções por estafilococcias a partir de dados disponibilizados nos prontuários. O
município de Caicó é centro de referência nos serviços de saúde da macro-região do Seridó, sendo
importante elucidar o perfil das infecções nessa região, especialmente por Staphylococcus haja vista
sua importância na área da saúde, principalmente no que concerne a infecção hospitalar e
capacidade de resistência.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizado um estudo exploratório e descritivo a partir de pesquisa em bases de dados
secundários no município de Caicó-RN no período de agosto de 2010 à julho de 2011. A coleta de
dados foi realizada a partir de três diferentes fontes de bases de dados secundários: análise dos
prontuários com tratamento de estafilococcia encontrados no Sistema de Informação do Hospital
Regional do Seridó, análise dos exames microbiológicos realizados no laboratório presente no
município de Caicó-RN e acesso na base de dados do DATASUS, sendo todos esses dados
referentes aos anos de 2008 a 2010.
Primeiramente, foram buscados no sistema de informação local do Hospital os registros
de “tratamento de estafilococcias” referentes aos anos de 2008, 2009 e 2010, totalizando 120. A
partir disso, os 120 prontuários correspondentes aos registros foram localizados e analisados com
intuito de obter informações mais detalhadas dos casos de estafilococcias (idade, tempo de
internação, local da infecção, sinais e sintomas locais e sistêmicos, presença de doenças sistêmicas,
antibiótico utilizado e requisição de exame microbiológico).
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Para complementar as informações, foram avaliados os exames com laudos de
estafilococcia no laboratório de Microbiologia do município, totalizando 20 laudos. Assim, foi
possível identificar a proporção de infecções por S. aureus confirmadas em laboratório, avaliar a
existência de MRSA, observar o sítio (local) onde foi realizada a coleta da amostra analisada, bem
como identificar a instituição de onde partiu a solicitação desses exames.
Por outro lado, o Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA-SUS) e Sistema de
Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) foram acessados através do site
www.datasus.gov.br, para buscar informações acerca dos registros de tratamentos por infecções
bacterianas. A partir do DATASUS (Banco de Dados do SUS), verificou-se a proporção de
estafilococcias diante das outras infecções registradas para o município de Caicó, assim como
comparações em nível estadual e federal nos anos de 2008 a 2010, consolidando o cruzamento dos
dados obtidos.
Após a coleta dos dados, foi realizada análise por estatística descritiva das informações
obtidas, com apresentação de frequências absolutas e percentuais, sendo utilizado o Office
Microsoft Excel na construção de tabelas e gráficos. Além disso, a partir dos dados dos prontuários,
foi realizado o teste de regressão linear simples entre tempo de internação e variáveis como idade e
quantidade de antibióticos utilizados. O teste t para amostras independentes foi utilizado entre
tempo de internação e variáveis relativas a infecção (presença de pus, necrose, lesões disseminadas)
ou ao paciente (presença de diabetes). O SPSS 17.0 foi utilizado para a estatística inferencial, sendo
considerada significância de 5% em todos os testes.
A pesquisa foi desenvolvida com base na resolução do Conselho Nacional de Saúde
número 196/1996 e foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN) sob protocolo 065/2010.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 120 prontuários cadastrados no sistema de informação local, 29 pertenciam ao ano
de 2008, 44 ao ano de 2009 e 47 ao ano de 2010, percebendo-se assim que o número de casos foi
crescente. Entretanto, não houve esse aumento no número de exames com laudos de estafilococcia
no laboratório, com 6 laudos em 2008, 9 em 2009 e 5 em 2010, o que denota pouca ênfase na
execução de exame microbiológico para auxiliar no diagnóstico da infecção. Vale salientar que
dentre o universo dos prontuários, houve uma perda total de 5,8% dos dados, pois 7 prontuários ( 4
em 2009 e 3 em 2010) não foram encontrados no arquivo do Hospital, impossibilitando a análise
detalhada desses.
As estafilococcias foram mais presentes no sexo feminino, apesar da diferença não ser
muito relevante tanto no que concerne aos prontuários (n= 64; 53%) quanto aos exames
microbiológicos (n=13; 65%). Pessoas de diferentes idades foram infectadas, mas a média para os
prontuários foi crescente e elevada em todos os anos, de maneira que em 2008 a média de idade foi
de 45,9 anos, em 2009 de 50,5 anos e em 2010 de 52,8 anos. Já nos exames microbiológicos do
laboratório, a média de idade, apesar de elevada, foi decrescente (2008 -52,6 anos, 2009-49 anos e
2010-22,4 anos).
No estudo de Harris et. al. (2011), diferente do presente estudo, prevaleceu o sexo
masculino (52%), embora a média de idade também tenha sido elevada (45 anos). Já na pesquisa de
Stevens et al. (2010), a idade média foi menor, sendo semelhante para os portadores de MRSA
(mediana 16,5 anos) e portadores MSSA (mediana de 14 anos), mas relativamente maior para os
pacientes que não portavam o S.aureus (mediana de 22 anos).
No que se refere ao local de origem dos pacientes, a grande maioria (n=83;70%)
apresentava residência em Caicó-RN, embora tenha havido aumento no decorrer dos anos dos
pacientes provenientes de cidades diferentes, pois em 2008 os pacientes vieram de 5 cidades
diferentes, em 2009 de 7 e em 2010 de 10 cidades diferentes, mostrando que o hospital vem
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aumentando sua abrangência a cada ano, assim como há disseminação das infecções por
estafilococcias.
O tempo médio de permanência no hospital foi de 4,9 dias no estudo de Harris et al.
(2011), sendo um pouco mais baixa que a encontrada no presente estudo, pois em âmbito local os
pacientes ficaram internados por um tempo médio de 6,4 dias, enquanto que em nível estadual a
média de permanência foi de 5,5 e federal de 5,7. Vale ressaltar que em nosso estudo houve
correlação positiva significativa (p=0,006) entre tempo de internação e número de antibióticos
utilizados, mas não houve correlação com idade do paciente (p=0,276).
Outro aspecto importante a ser destacado refere-se ao diagnóstico das infecções, tendo
em vista nortear diretamente a conduta terapêutica. O diagnóstico das infecções por estafilococcias
na maioria das vezes foi realizada empiricamente, pois o exame clínico foi a única prova
diagnóstica utilizada para determinar a doença e o tratamento em 96% (n=108) dos casos. Além
disso, apenas 25% (n=5) dos exames foram requisitados pelo Hospital Regional, o que denota a
fragilidade do sistema de saúde no que concerne à confirmação diagnóstica e, consequentemente,
escolha do tratamento terapêutico. Devido a isso, em 95% (n=107) dos casos, houve cadastros com
o CID (Classificação Internacional de Doenças) “A49.0 - Infecção estafilocócica não
especificada”, de maneira que nenhum dos prontuários apresentava especificação da espécie
bacteriana (Staphylococcus coagulase negativo, S. aureus MRSA ou MSSA), tendo como
diagnóstico principal apenas “estafilococcia” em 65% (n=73) dos registros. Assim, esses resultados
refletem a ausência de exames microbiológicos limitando a adequada classificação das infecções e,
consequentemente, a terapêutica antibiótica apropriada à situação clínica apresentada.
Além do diagnóstico, é importante identificar os locais mais comumente acometidos
pelas estafilococcias. No presente estudo, as infecções encontraram-se instaladas em diferentes
regiões do corpo, sendo as extremidades mais freqüentemente acometidas, com os membros
inferiores representando 53% (n=60) e os membros superiores 9% (n=10). Além disso, houve
preseça de lesões disseminadas na pele, na face, nádegas, infecções pós-cirúrgicas, costas, pálpebra,
entre outros locais. No laboratório, 15% da coleta do material foi retirada dos membros inferiores e
50% não discriminaram o local da coleta, confirmando que muitas vezes a falta de detalhes e de
critério na hora do preenchimento ou requisição prejudicam a execução da pesquisa. Os sinais e
sintomas locais e sistêmicos da infecção foram diversos, podendo ser destacados dor, odor, edema,
sinais puriginosos, necrose de tecido, palidez local e sistêmica, desitratação, febre, entre outras
manifestações. Vale salientar que 73% (n=83) dos pacientes de 2009 apresentaram alterações
sistêmicas registradas no prontuário. Entre os sinais apresentandos, houve associação significativa
apenas entre tempo de internação e presença de secreção purulenta, denotando o favorecimento de
desenvolvimento de carbúnculos e celulites quando há internação mais prolongada.
No estudo de Stevens et. al. (2010) realizado no Alasca, ao avaliar infecções por
estafilococos, verificaram-se nas nádegas e coxas furúnculos isolados (45,9%) e múltiplos (41,2%),
além de 66% das infecções serem celulite nas extremidades do corpo. Nesse contexto, entre as
infecções frequentemente associadas ao S. aureus, encontram-se furúnculo, carbúnculo, hordéolo
(terçol) e abscessos em diferentes locais do corpo. A foliculite simples e impetigo, bem como
furúnculos e carbúnculos que atingem tecidos subcutâneos podem desenvolver sintomatologia
sistêmica como febre. Por outro lado, as infecções pós-cirúrgicas de feridas podem atuar como foco
para desenvolvimento de infecções sistêmicas. (KONEMAN et al, 2008; TORTORA; FUNKE &
CASE, 2005)
Apesar de o diagnóstico ser prioritariamente clínico e haver ausência de solicitação de
antibiograma para testes de sensibilidade bacteriana, a antibioticoterapia foi utilizada como
tratamento em 100% dos casos em todos os anos, sendo utilizados pelo menos dois tipos de
antibióticos para cada paciente. Os grupos das penicilinas (45% em 2008; 60% em 2009 e 36% em
2010) e das cefalosporinas (100% em 2008; 93% em 2009 e 86% em 2010) foram os mais
presentes. Outros grupos de antibióticos foram prescritos, tais como: aminoglicosídeos, quinolonas,
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sulfas e o metronidazol. Vale salientar que no ano de 2009 e 2010 foram utilizados medicamentos
de grupos não utilizados em 2008, como as lincosaminas (clindamicina) e os macrolídeos
(azitromicina). Além dos antibióticos, foram utilizados antiinflamatórios não esteróides (74%) e
esteróides (14%), bem como analgésicos (78%).
Dos 20 exames analisados no laboratório, 19 tiveram o S. aureus como bactéria
causadora, correspondendo a uma porcentagem de 41% de todos os exames microbiológicos
realizados pelo laboratório. O antibiograma foi realizado em 95% (n=19) dessas culturas,
verificando-se que 83%( n=15) dos S.aureus submetidos ao teste adquiriram resistência a algum
antibiótico. A aquisição de resistência bacteriana foi mais frequente para o grupo das penicilinas
(Figura 1), corroborando Agudo et al (2011) que descobriram a relação de todas as cepas de MRSA
com resistência cruzada a betalactámicos, apresentando também uma resistência elevada frente à
fluoroquinolonas (94,3%), eritromicina (87,0%), trombamicina (82,9%) e clindamicina (65,3%),
além de todas as cepas serem sensíveis aos glicopeptídeos, diferente do estudo em questão que
apenas uma cepa de S.aureus foi resistente a vancomicina.
VANCOMICINA
CLINDAMICINA

120%

ERITROMICINA

100%

SULFAZOTRIM

80%

P ENICILINA

60%

TETRACICLINA

40%

CLORAFENICOL

20%

CEFALOTINA

0%
2008

2009
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AMP ICILINA +
SUBACTAM
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Figura 1 – Taxa de resistência antibiótica desenvolvida pelas culturas de acordo com o laboratório de Microbiologia.

O fenótipo de resistência mais comum inclui a resistência a eritromicina, tobramicina,
fluroquinolonas e clindamicina. Em contrapartida, a descrição recente de cepas com sensibilidade
reduzida aos glicopeptídios, drogas de escolha no tratamento de infecções graves, leva a
necessidade de detecção e controle dessas infecções (AGUDO et. al. 2011). Quanto as bactérias
multiresistentes, Betriu et. al. (2011) afirmam que a atividade de alguns antibióticos contra isolados
MRSA tem variado ao longo do tempo.
No estudo realizado por Lisboa et al. (2007), que buscou caracterizar as infecções
ocorridas na UTI, dentre os agentes infectantes encontrados o Staphylococos aureus foi o mais
freqüentemente isolado (43%), sendo que destes 63% eram cepas resistentes à meticilina(MRSA) e
64% eram resistentes a oxacilina. Além disso, Agudo et al. (2011) afirmaram que de todos os S.
aureus isolados, 123 se catalogaram como resistentes à metiliclina (33,5%).
Além de fatores relacionados à antibioticoterapia, ressalta-se a influência de doenças
sistêmicas na evolução do quadro clínico e do paciente. No nosso estudo, 19% (n=21) dos pacientes
eram diabéticos, sendo este um dado relevante, pois de acordo com estudo realizado por Lisboa et
al. (2007), os pacientes que apresentam doenças crônicas (diabetes e cardiopatia isquêmica)
apresentam probabilidade de risco de infecção aumentada em quase sete vezes.
Após discutir os dados dos prontuários e laudos laboratoriais, foi realizada também
consulta ao Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA-SUS), verificando-se que na cidade
de Caicó aumentou o número de culturas para identificação bacteriana, pois em 2008 não houve
nenhuma cultura e apenas 1 antibiograma; em 2009 foram realizadas 35 culturas e 6 antibiogramas;
e em 2010 foram realizadas 137 culturas e 138 antibiogramas. Nacionalmente, houve um aumento
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no número de antibiogramas de 2008 (4,22%) para 2009 (4,34%) e uma redução em relação a 2010
(3,79%). Aconteceu o mesmo para o número de culturas realizadas, com aumento de 2008 (7,46%)
para 2009 (10,33%), e com 9,27% em 2010.
Em âmbito estadual e nacional, o número de estafilococcia aumentou em números
absolutos, mas diminuiu quando comparados com outras infecções no decorrer desses anos, sendo
responsável por 33,53% das infecções em 2008; 30,12% em 2009 e 29,18% em 2010, sendo
semelhante nacionalmente com 36% em 2008; 33% em 2009 e 30% em 2010. Embora em valores
absolutos o número de casos de infecções por estafilococcias tenha aumentado em âmbito local,
estadual e nacional de um ano para outro, esse tipo de infecção não é a mais diagnosticada, tendo
em vista que o número de estreptococcias é superior. Vale salientar que apesar de o número de
estafilococcias ser menor, a taxa de mortalidade é maior, evidenciando a importância dessa
infecção. Na região Nordeste, de maneira geral, o número de internações (Tabela 1) e de óbitos
(Tabela 2) por estafilococcias foi mais expressivo quando comparado às demais regiões, embora o
número de antibiogramas (Tabela 3) realizados serem incompatíveis com essa realidade.
Tabela 1 – Número de internações por estafilococcia nas regiões brasileiras para os anos de 2008 a 2010.
Regiões do Brasil
2008 2009 2010
Região Norte
Região Nordeste
Região Sudeste
Região Sul
Região Centro-Oeste
Fonte: Site DATASUS – www.datasus.gov.br

12%
45%
29%
8%
6%

12%
44%
31%
7%
6%

11%
44%
32%
8%
6%

Tabela 2 – Número de óbitos por estafilococcia nas regiões brasileiras para os anos de 2008 a 2010.
Regiões do Brasil
2008 2009 2010
Região Norte
Região Nordeste
Região Sudeste
Região Sul
Região Centro-Oeste
Fonte: Site DATASUS – www.datasus.gov.br

11%
39%
37%
9%
4%

7%
40%
42%
9%
2%

7%
43%
37%
9%
5%

Tabela 3 – Número de antibiogramas nas regiões brasileiras para os anos de 2008 a 2010.
Regiões do Brasil
2008 2009 2010
Região Norte
Região Nordeste
Região Sudeste
Região Sul
Região Centro-Oeste
Fonte: Site DATASUS – www.datasus.gov.br

3%
11%
56%
26%
4%

3%
26%
38%
27%
5%

4%
12%
44%
34%
6%

A partir do exposto, ressalta-se que o transporte nasal de MRSA é um fator de risco para
infecções de pele, e que o risco pode diminuir ao longo do tempo em relação aos portadores de
S.aureus sensíveis à meticilina e os que não portam S. aureus. Nesse sentido, é fundamental
reforçar o valor das práticas de higienização das mãos e outras medidas que têm sido recomendadas
para evitar a propagação de MRSA dentro das famílias (STEVENS et. al., 2010). A prevalência de
MRSA na Holanda está entre os mais baixos no mundo (EARSS, 2007) por causa de uma ativa
política que busca eliminar o transporte entre pacientes e profissionais de saúde (MOLLEMA et al.
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2010). A utilização da vigilência ativa é indicada para identificar pacientes colonizadas por MRSA,
seguido por instituição de precauções de contato, isolamento e / ou regimes de descolonização, a
fim de diminuir a transmissão paciente para paciente, havendo assim constante discussão na
atualidade a fim de conter a propagação dessas bactérias. (HARRIS et al., 2011)
CONCLUSÃO
Com o desenvolvimento da pesquisa percebeu-se a relevância dessas infecções, o
crescente aumento e a sua potencialidade. No entanto, não é dada a devida importância a essa
doença, pois o tratamento é realizado de maneira empírica, com pouca ênfase nos exames
microbiológicos, evidenciando a escassez de métodos auxiliares de diagnóstico na prática clínica.
Esse aspecto reflete-se em maiores níveis de cepas resistentes circulantes na população, expondo os
profissionais de saúde e pacientes a contaminação por bactérias multirresistentes. Deve-se assim,
estimular e difundir a importância de evitar o uso aleatório de antibióticos e a introdução de práticas
de higiene, como a constante lavagem das mãos. Além disso, a implementação de tratamentos
direcionados a cada bactéria deve ser facilitada a fim de evitar a formação de bactérias cada vez
mais resistentes (“super-bactérias”).
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MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS ASSOCIADOS Á MACRÓFITAS
AQUÁTICAS EM UM TRECHO DO RIO MOSSORÓ. MOSSORÓ-RN
Atarissis Morais Dias1; Iron Macêdo Dantas2; Janay Clésia Menezes Mota3; Pedro G. Silveira
Neto4; Wesley Alves Rodrigues5

RESUMO: Este trabalho foi realizado com o intuito de analisar a abundância relativa através de análise quantitativa
dos invertebrados associados a macrófitas no Rio Apodi-Mossoró; Identificar os grupos funcionais de alimentação da
fauna de invertebrados associados a macrófitas no Rio Apodi-Mossoró; Inferir sobre a qualidade ambiental do Rio
Apodi-Mossoró,utilizando a fauna bentônica que ocorre junto as macrófitas; Determinar a estrutura taxonômica dos
invertebrados em macrófitas; Analisar processos de sucessão ecológica em macrófitas através da determinação das
unidades taxonômicas operacionais da comunidade zoobentônica ao longo do tempo; Para isso foram realizadas 7
coletas de macrófitas no período entre novembro de 2010 a junho de 2011. A identificação dos invertebrados foi feita
através de estereomicroscópio com o auxílio de bibliografias especializadas. A quantidade de macroinvertebrados foi
expressa em número de macroinvertebrados por 100g de peso seco. Foram encontrados nas macrófitas 659 organismos
distribuídos em 16 famílias pertencentes as classes gastropoda, insecta, anellida e crustacea. A classe gastropoda foi a
que apresentou mais indivíduos durante as coletas principalmente da família dos Thiarídeos representados pela espécie
Melanoide tuberculata um fato preocupante a saúde pública já que esta espécie e vetora de doenças como a
esquistossomose.
PALAVRAS- CHAVE: Macrófitas aquáticas; Macroinvertebrados bentônicos; Rio Apodi/ Mossoró

INTRODUÇÃO
A região do semi–árido tem sofrido com as inúmeras secas. Em ambientes como esse
apresenta rios e os açudes que são as principais fontes de fornecimento de água para longos
períodos de estiagem (GOULART e CALLISTO, 2003).
Nas últimas décadas, os ecossistemas aquáticos têm sido fortemente alterados devido ao
crescimento desordenado das atividades humanas (CALLISTO et al., 2000).
O Rio Apodi-Mossoró é considerado o maior rio do estado do Rio Grande do Norte. Ele
ocupa uma superfície de 14.276 Km2. Esse rio até o início do século XX era responsável pelo
suprimento das comunidades ribeirinhas como alimento, água para abastecimento e lazer. Mas
atualmente o trecho desse rio localizado na cidade de Mossoró apresenta altos níveis de poluição
tornando o impróprio para o consumo humano (SOUZA et al, 2008).
A utilização de bioindicadores no monitoramento de ecossistemas aquáticos é uma
forma de avaliação do estado ecológico da qualidade da água. Entre os indicadores biológicos mais
utilizados para avaliar ecossistemas fluviais estão os macroinvertebrados bentônicos. Eles são mais
usados pois refletem as mudanças no ambiente (ROSENBERG e RESH, 1993; KERANS e KAVI,
1994; BARBOUR et al., 1999). E também são importantes porque participam do fluxo energético e
da ciclagem de nutrientes no ambiente, é uma importante fonte alimentar para os peixes e ainda
influencia na produtividade primária e na decomposição (CALLISTO et al., 2001).
O termo macroinvertebrados se refere a fauna de invertebrados que fica retida em uma
malha de 0,5 mm,constituída por diversos táxons tais como: Arthropoda, Mollusca, Annelida,
Nematoda, Platyhelmintes entre outros, sendo sua distribuição e abundância influenciados por
fatores biogeográficos e características do ambiente tais como: a presença de macrófitas (Carvalho e
Uieda, 2004; Smith et al., 2003; Vidal- abarca et al., 2004).
As macrófitas (macro = grande; fita = planta) são plantas visíveis a olho nu que habitam
desde brejos até ambiente verdadeiramente aquáticos. Elas são importantes na ciclagem de
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nutrientes, como local de reprodução, são consideradas fontes de alimento, refúgio para diversas
espécies de invertebrados e vertebrados (ESTEVES, 1988).
De acordo com Hynes (1970) e outros autores há uma relação direta entre quantidade e
riqueza de macrófitas aquáticas e de sua forma associada. Além disso, Hargeby (1990) afirmou que
o ciclo sazonal de crescimento das macrófitas é um fator importante para a abundância dos
invertebrados.
No Brasil, diversas espécies de macrófitas aquáticas flutuantes são amplamente
distribuídas ocorrendo tanto em ambientes poluídos como em ambientes não poluídos (TOMAZ e
BINI, 1998; HENRY–SILVA e CAMARGO, 2005).
As macrófitas aquáticas avaliadas neste trabalho são da espécie Eichhornia crassipes
que são plantas flutuantes que pertence a família Pontedericaceae que são bastante comuns em
regiões de clima tropical são nativas da América do Sul e introduzida em quase todos os continentes
(POTT e POTT, 2000). Elas possuem alta velocidade de crescimento e se reproduzem
principalmente por estolões além apresentarem propriedades de auxiliar na redução dos nutrientes e
por isso possui uma considerável importância ecológica (DELDUQUE, 2001; AZEVEDO, 1988).
Os objetivos deste trabalho foram: analisar a abundância relativa através de analise
quantitativa dos invertebrados associados a macrófitas no Rio Apodi-Mossoró; identificar os grupos
funcionais de alimentação da fauna de invertebrados associados a macrófitas no Rio ApodiMossoró; inferir sobre a qualidade ambiental do Rio Apodi-Mossoró,utilizando a fauna bentônica
que ocorre junto as macrófitas; determinar a estrutura taxonômica dos invertebrados em macrófitas;
analisar processos de sucessão ecológica em macrófitas através da determinação das unidades
taxonômicas operacionais da comunidade zoobentônica ao longo do tempo;
E essa pesquisa teve como objetivo estudar a colonização de macroinvertebrados
associados à macrófitas em um trecho do Rio Apodi-Mossoró.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado em um trecho do Rio Apodi-Mossoró, dentro da zona
Urbana (IBAMA) da cidade de Mossoró-RN 5’11’49,13º de latitude S e 37’20’08,25º longitude W.
As coletas foram distribuídos de forma aleatória na região marginal do rio em uma faixa de
aproximadamente 1m da margem, a uma profundidade máxima de 1m. Foram realizadas 7 coletas
no período entre novembro de 2010 a junho de 2011 que compreende tanto período seco como
chuvoso, sendo realizada a coleta 3 amostras de macrófitas com auxílio do pegador de arrasto de
forma aleatória , com intervalos de 30 dias. As macrófitas coletadas foram transferidas para sacos
de papel etiquetados e conduzidas ao laboratório onde foram lavadas em água corrente em peneiras
sobrepostas com abertura de malhas de 500 mm e 200 mm, respectivamente, e postas a secar em
estufa com circulo de ar forçado a 60ºC. Após secagem total, estas foram pesadas em balança com
precisão de 2 casas decimais e os resultados de quantidade de macroinvertebrados foi expressa em
número de macroinvertebrados por 100g de peso seco. O material resultante da lavagem, sobre água
corrente das macrófitas, foi triado sob bandejas trans-iluminada. A identificação dos invertebrados
foi feita através de estereomicroscópio com o auxílio de bibliografias especializadas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o período pesquisa que foi de novembro de 2010 a junho de 2011 foram
coletados nas macrófitas 659 organismos representados por 16 famílias pertencentes as classes
gástropoda, insecta, oligocheta e crustácea (Tabela 1). A família do Thiarideos representada pela
espécie Melanoide tuberculata pertencente classe gastrópoda foi dominante em todas as coletas de
macrófitas. Outros gastropodes como Pomaceae lineata e Biomphalaria foram encontrados só que
em menores quantidades.
Segundo Abílio (2002) em um estudo realizado no açude de Bodogongó na região de
Campina Grande na Paraíba o gastrópode Melanoide tuberculata dominou em todo o período
estudado. Segundo ele a elevada dominância de Melanoide tuberculata indica um ambiente
pertubado pelos despejos de esgoto.
Tabela 1- Freqüência absoluta e grupos tróficos funcionais de organismos presentes em Macrófitas no trecho
urbano do rio Apodi/Mossoró- Mossoró.

TAXON
Isecta;
Coleoptera
Dytiscidae
Curculionidae
Insecta;
Diptera
Chironomidae
Tabanidae
Stratioiyidae
Nematocera
(pupa)
Isecta;
Hemiptera

Grupo
Trófico
Funcional

Predador
Predador

Coletor
Predador
Coletor

Coletas
1

2

3

4

5

6

7

∑x

4,7

3,2
6,3

6,6
11,0

1,6

43,8
4,0
1,6

1,6

1,6

3,4

43,8
4,0

-

Belostomatidae Predador
Insecta;
Odonata
Libellulidae
Predador

2,4

15,3

4,7

2,4

2,4

7,9

30,2

Coenagrionidae Predador
Gomphidae
Predador
Insecta;
Hymnoptera
Formicidae
Predador
25,5
Gastropoda;
Herbívoro
Pomacea
coletor
3,4
12,0
5,1
16,3 9,4
Melanoide
Detritivoro 480,9 153,4 240,5 1143,4 209,9 75,3
Biomphalaria
Raspador
14,6
4,7

6,3
1,6

6,3
1,6
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Anelidae
Oligocheta
Crustacea
Paguridae;
N°deTáxons
T.d.espécies

Filtrador
Filtrador
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52,1
5,1
3
3
4
5
3
6
487,8 211,8 308,6 1194,5 230,9 98,8

52,1
5,1
8
16
58,3 2590,8

CONCLUSÃO
As macrófitas em estudo apresentaram uma baixa riqueza da fauna bentônica
representada pelas classes gastropoda, insecta, annellidae e crustacea.
Os gastrópodes principalmente os da família dos Thiarídeos representados pela espécie
Melanoide tuberculata foram os que mais predominaram nas coletas.
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OPORTUNIDADES MOTORAS (AFFORDANCES) PRESENTES EM DIFERENTES
AMBIENTES FAMILIARES DE CRIANÇAS ASSISTIDAS EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA.
Marcília Ingrid Lima Barroso1; Humberto Jefferson de Medeiros2; Adalberto Veronese da Costa3
RESUMO: O estudo objetivou analisar as oportunidades motoras (Affordances) presentes em diferentes
ambientes familiares de crianças assistidas em creche e pré - escola. A pesquisa tipo descritiva com amostra de 71
voluntários tutores de crianças de ambos os sexos na faixa etária entre 18-42 meses, matriculados na creche Unidade de
Educação Infantil Maria Júlia Uchoa e na Pré-Escola do Colégio Mater Christi, no Município de Mossoró- RN os quais
responderam ao questionário Affordances in the Home Enviroment for Motor Development - AHMED – com questões
destinadas à identificação das características da criança e da família e 67 perguntas relacionadas ao ambiente familiar,
dividido em cinco subescalas: espaço exterior, espaço interior, variedade de estimulação, material de motricidade fina e
material de motricidade grossa. Na análise dos dados foi utilizado o teste U de Mann – Whitney para dados não
paramétricos para verificar as possíveis diferenças entre os sexos e tipos residência ao nível de significância de 5%. Nos
resultados, não foram evidenciadas diferenças significativas entre os sexos, no tipo de residência, encontrou-se
diferenças significativas nas variáveis de espaços exteriores (p=0.010), motricidade grossa (p= 0.001) e AHEMD
(p=0.013). Assim, podemos concluir que mesmo sendo o sexo um fator que não influenciou na diferenciação para
escolha das atividades, os ambientes imediatos onde as crianças estão envolvidas demonstram uma forte influência de
atividades mais vigorosas para os meninos, onde requer e proporciona uma maior liberdade para realização dos seus
movimentos. Por fim, sugere-se considerar a contribuição das creches e da pré-escola na formação complementar,
auxiliando no desenvolvimento motor das crianças.
PALAVRAS - CHAVE: Crianças; Desenvolvimento infantil; Família.

INTRODUÇÃO
O Brasil é um país de dimensões continentais e de diversidades culturais, econômicas e
sociais de grande influência nos hábitos e comportamentos de suas várias regiões. Tais diferenças
certamente influenciam aspectos motores no desenvolvimento das crianças, tornando-se importante
levar em consideração estas características regionais e o contexto familiar, uma vez que nos anos
que antecedem o ingresso da criança na escola, a família é a rede social mais forte na determinação
das oportunidades de escolha que a criança pode fazer. (MEC, 1997; KREBS, 2006; JACINTOREGO et al.,2008)
Partindo do conceito de Affordances, Rodrigues, Gabbard (2007) descrevem como sendo
as oportunidades que conferem desafios ao indivíduo em desenvolvimento estando estas ações
promovidas em resposta aos estímulos apresentados na formação do repertório motor da criança no
seu contexto do ambiente familiar. Assim sendo, fatores como tipo de moradias, os tipos de solos, a
variedade de brinquedos e objetos, a roupa, a presença ou não de irmãos, as práticas dos parentes ou
de pessoas que vivem no ambiente da criança, o nível socioeconômico, entre outros, constituem
fatores que devem ser levados em consideração na observação das oportunidades para o
desenvolvimento dos indivíduos, pois ações promovidas em resposta aos estímulos podem subsidiar
a formação do repertório motor da criança na aquisição de determinada habilidade promovida como
respostas. (GABBARD, CAÇOLA, RODRIGUES, 2008; MULLER 2008).
Se por um lado as mudanças sociais com a independência de mobilidade desde o último
século vêm assumindo-se como um vetor importante no desenvolvimento de representações
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cognitivas das crianças, exigindo que as mesmas organizem seu sistema de referências por outro, as
altas tecnologias e padrões de vida moderna como os brinquedos e jogos eletrônicos, frutos das altas
tecnologias podem influenciar neste desenvolvimento prejudicando sua estimulação sensorial e
motora. Os constrangimentos físicos que se apresentam como um freio para o desenvolvimento das
crianças provoca estudos de planejamento urbanístico, qualidades dos bairros, zonas residências e
seus espaços exteriores, como também a seleção das atividades desenvolvidas por estas crianças
nesses espaços durante os seus tempos livres (SERRANO, 2003; SERRANO, 2009).
Dessa maneira, famílias extremamente protetoras poderão limitar as escolhas e
oportunidades da criança, enquanto outras priorizarão a participação da criança em diferentes
contextos socioculturais, como parques comunitários, residências de amigos, clubes, etc.
Comparando-se estas duas situações, podemos imaginar que as crianças com parentes
extremamente protetores poderão ter limitados acessos às atividades lúdicas praticadas em grupos,
jogos motores e a exploração de espaços abertos. Assim, o estudo do desenvolvimento infantil com
o surgimento da abordagem ecológica nos apresentou uma nova forma de observarmos as
estabilidades e mudanças que ocorrem durante estes períodos, tentando compreender o impacto que
os mesmos provocam nas crianças. (BEE, 2003; KREBS, 2006).
Ao ingressar na creche ou na pré – escola, as crianças de zero a seis anos têm ampliadas
as suas oportunidades de interação social com outras crianças, bem como a aprendizagem de novas
habilidades, sendo um direito tanto da criança como dos seus pais. Este local educacional é
adequado para interação com os tutores das crianças, presente no Art. 277 da Constituição Federal/
1988 onde acrescenta que é dever da família, da sociedade e do estado, assegurar a criança e ao
adolescente com absoluta prioridade, a vida, saúde alimentação e educação, dentre outros
(CRAIDY, KAERCHER, 2001)
Em um estudo realizado em ambientes domésticos no Ceará - Brasil, Nobre et. al. (2009)
entrevistaram 128 tutores responsáveis por crianças com idade entre 18 e 42 meses, cujos resultados
são bastante preocupantes, mostraram uma prevalência da inadequação das estruturas arquitetônicas
das residências favorecedoras do desenvolvimento motor e a inexistência de materiais suficientes ao
desenvolvimento da motricidade grossa e fina de crianças. Os resultados encontrados pelos autores
demonstram que as Affordances presentes no microssistema – lar, foram ineficientes para promover
o desenvolvimento motor das crianças, evidenciando a necessidade de investimentos na criação de
creches e espaços públicos, como também a contratação de profissionais capacitados que atendam a
essas necessidades.
Num outro momento, Palma, Pereira, Valentini (2009) investigando a influência de
distintos programas de movimento sobre o desenvolvimento motor de pré - escolares com diferentes
níveis de habilidade, com 70 crianças com idade entre 5 e 6 anos que freqüentam uma creche na
cidade de Braga em Portugal, confirmaram a importância de implementação de programas de
movimento para crianças de pouca idade, com espaços, materiais e instrução adequadas, em que a
oferta de atividades contemple suas necessidades de jogo, de tal forma a garantir que,
independentemente de seus níveis de habilidade, possam apresentar progressos na sua
aprendizagem.
A partir disso, com tantas mudanças e informações tecnológicas, verifica-se que nem
sempre as oportunidades para o desenvolvimento da criança aqui tratadas como Affordances, estão
presentes no contexto doméstico das crianças. Os espaços privados dentro ou fora de casa, as
elevadas temperaturas e a violência crescente restringe em muitos casos, as atividades diárias dentro
de casa provocando um comprometimento no desenvolvimento motor e infantil da criança tão
importante nesta fase de seu ciclo de vida.
Neste estudo objetivou-se analisar as oportunidades motoras (Affordances) presentes em
diferentes ambientes familiares de crianças assistidas em creche e pré-escola, como também
comparar as oportunidades motoras presentes nos espaços exteriores e espaços interiores, variação
de estímulos e motricidade fina e grossa em ambientes familiares habitados por crianças assistidas
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na creche e pré-escola e confrontar as oportunidades e variedade de estímulo presente nos diferentes
tipos de residência habitados por crianças assistidas na creche e pré-escola.
Assim, justifica-se a importância de estudos desta natureza, na medida em que,
possibilita detectar se os ambientes familiares estão proporcionando estímulos suficientes para as
crianças desenvolverem suas reais potencialidades motoras.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa do tipo descritivo foi constituída por uma amostra de 71 tutores voluntários,
de crianças de ambos os sexos que se encontraram na faixa etária entre 18-42 meses e que estavam
matriculadas na Creche Unidade de Educação Infantil Maria Júlia Uchoa e na Pré-Escola do
Colégio Mater Christi, no Município de Mossoró- RN. Utilizou-se como critério de inclusão da
pesquisa, que nos lares dos tutores resida pelo menos uma criança com idade entre 18 e 42 meses e
que os responsáveis pela tutela tinham filho matriculado na creche. O instrumento utilizado para
avaliar o nível de oportunidades para o desenvolvimento motor das crianças foi o questionário
Affordances in the Home Enviroment for Motor Development – AHEMD – 18-42 meses, destinado
à identificação das características da criança e família, e 67 perguntas relacionadas ao ambiente
familiar, sendo dividido em cinco sub-escalas: espaço exterior, espaço interior, variedade de
estimulação, material de motricidade fina e material de motricidade grossa. Após a aplicação do
questionário, os dados coletados foram introduzidos e classificados com o auxílio de uma aplicação
do programa Microsoft Excel (AHEMD Calculador VPbeta1.5.xls), construído pelos idealizadores
do Projeto AHEMD Gabbard, Rodrigues (2008). No procedimento da pesquisa procedeu com o
contato com os entrevistados através de visita à Creche Unidade de Educação Infantil Maria Júlia
Uchoa e na Pré-Escola do Colégio Mater Christi e Pré Escola na reunião mensal da direção com os
tutores. Após a explicação dos objetivos e consentimento sobre a participação no estudo, os sujeitos
foram instruídos sobre o preenchimento do questionário. Nos casos dos tutores analfabetos ou semianalfabetos, os pesquisadores fizeram a leitura e explicação do instrumento. Para analise dos optouse pelo tomada de decisão do teste de U de Mann – Whitney para verificar as possíveis diferenças
entre os sexos e tipos de residências ao nível de significância de 5%. O presente projeto atende às
recomendações da resolução do Conselho Nacional de Saúde n° 196/96 sendo aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UERN.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela 1 apresenta as diferenças entre os sexos, e a tabela 2 os diferentes tipos de
habitação de acordo com as variáveis do questionário AHEMD em suas categorias.
Tabela 1- Distribuição da freqüência teste U para meninos e meninas.
Variáveis
Sexo
Mean Rank
n
Espaço exterior
M
38
35,88
F
33
36,14
Espaço interior
M
38
34,59
F
33
37,62
Variação de estímulos
M
38
33,37
F
33
39,03
Motricidade fina
M
38
34,74
F
33
37,45
Motricidade grossa
M
38
36,37
F
33
35,58
AHEMD
M
38
33,66
F
33
38,70
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Teste U
662,50

P
0.957

573,50

0.499

527,00

0.221

579,00

0.360

613,00

0.816

538,00

0.239
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Tabela 2- Distribuição da freqüência teste U para tipo de residência de meninos e meninas.
Variáveis
Tipo de residência
Mean Rank
Teste U
n
Espaço exterior
Apartamento
08
53,13
115,00
Casa
63
33,83
Espaço interior
Apartamento
08
37,75
238,00
Casa
63
35,78
Variação de estímulos
Apartamento
08
42,56
199,50
Casa
63
35,17
Motricidade fina
Apartamento
08
40,50
216,00
Casa
63
35,43
Motricidade grossa
Apartamento
08
52,44
120,50
Casa
63
33,91
AHEMD
Apartamento
08
50,88
133,00
Casa
63
34,11
*Diferença significativa para (p≤0,05).
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P
0.010*
0.780
0.311
0.279
0.001*
0.013*

Na Tabela 01 são apresentados os resultados das variáveis de acordo com o sexo, para o
espaço exterior, interior, variação de estímulos, motricidade fina e grossa e resultado do AHEMD.
Destaca-se que os valores da média ranqueada, quando se utilizou a o teste U de Mann-Whitney não
apontaram diferenças significativas quando comparados a grupos em relação às categorias de
atividades entre o sexo masculino e feminino para oportunidades de estímulo presentes no ambiente
doméstico.
Estes dados corroboram com os estudos de Neto (2001), onde parece encontrou diferenças
significativas entre os padrões do desenvolvimento motor de meninos e meninas nesta faixa etária
de 18 a 42 meses. Porém, Lopes (2011) afirma que aos 18 meses já é possível notar nas escolhas
das atividades tais diferenças de escolha e comportamento. Enquanto os meninos gostam de
brincadeiras físicas e movimentos mais complexos, como golpear seus brinquedos, bater ou pular,
elas tem um jeitinho mais calmo de brincar e tende a fantasiar mais, ressaltando que apesar das
escolhas distintas, todas as brincadeiras, até a idade aproximada dos seis anos, são oportunizadas
para ambos os sexos.
Lopes et al. (2001) em outro estudo, compararam níveis de atividade em escolares em
Bragança, Portugal, sendo possível evidenciar diferenças significativas entre a intensidade de
atividades física entre dias da semana e final de semana em crianças na faixa etária de 9 anos de
ambos os sexos. Porém os autores também não verificaram diferenças significativas quando
compararam meninos e meninas, o que demonstra que nesta faixa etária, parece existir uma
padronização das atividades oferecidas às crianças, característico pela homogeneidade do ambiente
onde as mesmas vivem.
Schobert (2008) investigando a relação entre as características ambientais da família
encontrou que, os fatores correlacionados renda familiar e o gênero não influenciaram
o desempenho dos sujeitos, porém a relação entre contexto familiar e o desempenho motor
indicou que crianças cujas famílias possuíam mais oportunidades de estimulação, apresentavam
melhor desempenho motor.
Em relação aos aspectos culturais e sociais, a escolha do tipo de brincadeira pode sofrer
influências onde o processo de construção do papel social do homem e da mulher se inicia antes do
nascimento, quando os pais, ao descobrirem o sexo do bebê, já começam a criar suas expectativas
em relação ao filho, no que diz respeito à educação que irão oferecê-lo. Assim, permitem e
incentivam brinquedos vigorosos, expansivos e de lutas para meninos, enquanto desestimulam as
meninas (HAYWOOD, GETCHELL, 2004; MACHADO et al.2011).
Para Ribeiro (2011), é importante entendermos que essas diferenças não caracterizam uma
desigualdade, sendo importante aos tutores, não oportunizar este olhar diferenciado, pois desta

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

1015

forma poderá provocar diferenciação nas atividades em relação ao gênero, começando em casa e se
estendendo por todo ciclo escolar. Complementando, Rezende (2004), alerta também que o adulto
responsável pela criança deverá conhecer seus padrões de desenvolvimento, para que não passe a
exigir mais do que a criança é capaz de fazer, não afetando assim, sua segurança e autoconfiança.
Por fim, fica evidenciado que nesta faixa etária, não existe diferenças entre os sexos porém
no que diz respeito a motricidade grossa, os meninos apresentaram valores superior as meninas,
demonstrando aspectos culturais do ambiente por tratar-se de atividades mais vigorosa e pertinente
ao sexo masculino, oportunizando uma variedade de movimentos e atividades.
Em relação a tabela 2 quando se comparou as oportunidades de estimulação motora aos
residentes em ambientes domésticos como a casa e o apartamento encontraram-se diferenças
significativas através do teste U de Mann-Whitney nos espaços exteriores (p=0.010), Motricidade
Grossa (p= 0.001) e AHEMD (p=0.013).

Segundo Oliveira, Rodrigues (2006) ao compreenderem “Affordances” como a interação
animal-ambiente, o ambiente consiste no que é possibilitado. Assim, quando comparamos as
oportunidades de estimulação motora entre residentes em apartamento e residentes em casa, as
diferenças encontradas entre as variáveis, espaço externo, motricidade grossa e AHEMD final,
demonstram a influência do contexto onde as crianças habitam sobre seu desenvolvimento motor.
Fruto disso, as influências ambientais para Rodrigues; Gabbard (2004) são determinantes
para o percurso de desenvolvimento das crianças, sendo que o ambiente familiar cumpre um papel
relevante como primeiro agente a proporcionar variados contextos para aprendizagem e
desenvolvimento, em especial nas primeiras idades.
Ultimamente, devido aos constrangimentos urbanos (violência, densidade de veículos), a
brincadeira infantil se restringe ao espaço das casas, que na maioria das vezes, possuem um espaço
aberto reduzido, gerando então um novo modelo de brincar baseados em atividades eletrônicas,
computadores e televisão, limitando o desenvolvimento da criança. (SILVA, ALMEIDA JÚNIOR,
PAULO, 2009; MACHADO et al, 2011).
Porém, Haywood; Getchell, (2004) alertam ainda que os tutores culturalmente tendem a
direcionar as brincadeiras de suas meninas, permitindo aos meninos, mais oportunidades de
brincadeiras independentes e exploratórias, permitindo e incentivando brinquedos de lutas e
expansivos e restringir brincadeiras vigorosas e de combate para meninas.
Campos, (1997); Lopes; Heringer, (2008); Nobre et al (2009) ressaltam ainda que o nível
socioeconômico e o nível intelectual dos pais, também podem ser fatores intervenientes nas
oportunidades facilitadoras para um efetivo desenvolvimento motor das crianças.
Outro fator pode justificar as diferenças encontradas, porém é uma verdade que crianças que
moram em apartamentos se arriscam saindo para brincar na rua, já que estes não têm espaço
suficiente dentro de sua moradia, diferente de crianças que moram em casas e usam o quintal para
realizar as brincadeiras. O fato de morar em pequenos apartamentos limita a interação com outras
crianças, fazendo com que utilizem brinquedos pré-confeccionados e que pouco estimula a
imaginação e a criatividade (SILVA, ALMEIDA JÚNIOR, PAULO, 2009).
Fica evidenciado que, as diferenças encontradas entre os ambientes de crianças residentes
em casa e apartamento, passam por questões de espaço exterior e motricidade ampla, influenciadas
por atividades de grande movimentação e com características vigorosas.
Assim, os resultados vêem ao encontro do estudo de Cavalcanti (2011) sobre a diferença de
liberdade para meninos e meninas na hora do brincar, onde que para os meninos é dada mais
liberdade de brincar na rua, em espaços abertos, podendo o mesmo correr e pular, subir em árvores,
permitindo o desenvolvimento do raciocínio espacial macro. Já para as meninas, as brincadeiras
estão frequentemente limitadas ao espaço interior da casa.
Os estudos reforçam nossos achados visto que as diferenças entre os ambientes, casa e
apartamento, através de espaço exterior e motricidade grossa são atividades cultural que
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oportunizadas privilegiando o sexo masculino, influenciando dessa forma, o resultado final do
AHEMD.
CONCLUSÃO
Assim, podemos concluir que mesmo sendo o sexo um fator que não influenciou na
diferenciação para escolha das atividades, os ambientes imediatos onde as crianças estão envolvidas
demonstram uma forte influência de atividades mais vigorosas para os meninos, onde requer e
proporciona uma maior liberdade para realização dos seus movimentos. Por fim, sugere-se
considerar a contribuição das creches e da pré-escola na formação complementar, auxiliando no
desenvolvimento motor das crianças.
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PERFIL DA AUTOMEDICAÇÃO EM DOIS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ,
RIO GRANDE DO NORTE.
Bianca Norrara Costa Gomes da Silva¹; Anne Carolline Lopes Magalhães Nobre de Medeiros1;
Antônio Carlos de Medeiros2; Maria Jocileide de Medeiros Marinho2; Wogelsanger Oliveira
Pereira3
RESUMO: A automedicação é uma forma comum de auto-atenção à saúde, consistindo no consumo de um produto

com o objetivo de tratar ou aliviar sintomas ou doenças percebidas, independentemente da prescrição profissional. O
estudo objetivou a descrição do perfil da automedicação no município de Mossoró-RN, para tanto foi realizado um
estudo descritivo tipo inquérito populacional domiciliar de uma amostra aleatória simples de dois bairros de maior
densidade populacional e com maior presença de estabelecimentos farmacêuticos, constituindo uma amostra final de
254 domicílios. Como critérios de inclusão foram arrolados indivíduo com idade maior de 18 anos que havia consumido
pelo menos um medicamento nos últimos 90 dias e que utilizava da prática de armazenamento de medicamentos no
domicílio (farmácia domiciliar). A pesquisa foi submetida a aprovação ética (144/10) CEP/UERN. A distribuição do
uso de medicamentos não prescritos apresentou associações significantes com o sexo, idade, estado civil, escolaridade e
renda mensal (p>0,05). O número total de especialidades farmacêuticas consumidas foi de 412 medicamentos. i.
Utilizaram exclusivamente medicamentos prescritos por médicos (52%, n=216); ii. Utilizaram medicamentos prescritos
e não prescritos (26%, n=107); iii. Utilizaram exclusivamente medicamentos não prescritos (22%, n=89). Os
medicamentos mais consumidos foram aqueles para o sistema músculo-esquelético (39%). Os resultados desse trabalho
corroboram com a idéia de que a prática da automedicação é bastante difundida no município. Tal característica pode
advir de sistema de saúde pouco estruturado, configurando-se a ida à farmácia como a primeira opção para resolver um
problema de saúde.

PALAVRAS-CHAVES: Automedicação; Farmácias Domiciliares; Prescrição Médica.
INTRODUÇÃO
A automedicação é uma prática comum nos dias atuais caracterizando-se pela iniciativa
de um doente ou de seu responsável pelo consumo de medicamentos por conta própria na tentativa
de solucionar problemas recorrentes de saúde (Barros et al, 2009; Pioto et al., 2009; Martins et al.,
2011). Ocorre também pelo uso indevido dos mesmos sem a prescrição, orientação ou
acompanhamento do médico (Naves et al., 2010; Mastroianne et al., 2011).
Essa conduta pode ser influenciada pelo compartilhamento de medicamentos entre os
membros da própria família ou do mesmo círculo social, aquisição de medicamentos sem receita,
reutilização de receitas antigas (Martins et al., 2011). Outras causas importantes desse efeito são a
divulgação exagerada de informações na forma de propagandas pela mídia, aumento no número de
medicamentos de venda livre, disponibilidade de remédios em estabelecimentos não farmacêuticos
e a má qualidade na oferta de medicamentos (Naves et al., 2010).
Fatores econômicos, políticos e culturais tem contribuído para o crescimento e a difusão
da automedicação no mundo, tornando-o um problema de saúde pública. Para os países pobres, o
acesso a população aos serviços de atenção formal à saúde é dificultado, e os gastos com a produção
e distribuição de medicamentos essenciais são contidos (Acevedo et al., 1995).
O editor da ANVISA, Gonzalo Vecina Neto reconhece que a questão da prescrição e da
automedicação são desafios para uma cultura como a nossa. Para ele é um processo demorado, que
envolve educação das pessoas e dos profissionais (Portal Educação, 2011). Além da grande
influência da mídia, a automedicação é praticada por pessoas que possuem ínfimas ou nenhuma
informação sobre os medicamentos que utiliza ou que utilizará, e, quando a possuem, a mesma é
inadequada. Há ainda que se voltar para a reutilização de antigas receitas médicas (Loyola Filho et
¹Discente do curso de Enfermagem, Departamento de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem, Campus Central, UERN. e-mail:
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2
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3
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al., 2002; Bárta & Oliveira, 2010) e dos que preferem consultar um farmacêutico no intuito de que o
mesmo indique o melhor remédio ou mesmo que esse profissional resolva o seu problema de saúde
através de um medicamento eficaz e imediato.
Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que 50% de todos os
medicamentos usados no mundo são prescritos, dispensados, vendidos ou usados de maneira
incorreta; 66% dos antibióticos comercializados são vendidos sem receita e o uso indevido de
medicamentos é uma das 10 principais causas de mortalidade nos EUA (WHO, 2004). O médico é o
único profissional que sabe quais as verdadeiras necessidades do paciente, se o mesmo precisa ou
não da administração/substituição de um determinado medicamento. Ao mesmo tempo a
automedicação poderá dificultar a atuação do médico, pois a mesma causa mascaramento de
sintomas (Barros et al., 2009) e muitas vezes essa prática não é relatada na consulta médica.
Os medicamentos que devem servir como estabilizadores das condições fisiológicas
quando mal administrados podem causar a desestabilização do organismo. Isso pode ser bem
explicitado quando acontecem as interações medicamentosas (Martins et al., 2011), que, por sua
vez, podem ocasionar a potencialização de um determinado medicamento ou fazer com que a ação
do mesmo seja minimizada. A automedicação pode gerar desde reações alérgicas até intoxicações
(Oliveira et al 2010; Mastroianni et al., 2011).
Com a prática comum da automedicação, é comum também armazenar medicamentos
nos domicílios, sendo considerada potencializadora de riscos para o agravo de doenças. A farmácia
domiciliar consiste no armazenamento de medicamentos que já foram prescritos e estão sendo
reutilizados ou que foram adquiridos sem a devida prescrição médica ou ainda isentos de prescrição
(Mastroianni et al., 2011). Ela por sua vez propicia tanto a automedicação irresponsável como
também a responsável (consumo de medicamentos que não requer prescrição médica para
tratamento sintomático) (Ferraz, 2008; Terra et al., 2010) que, de certa forma, reduz a "pressão" no
sistema de saúde cujo é de difícil acesso (Schmid et al., 2010). As famílias que fazem uso dessa
prática devem ficar atentas para o armazenamento adequado dos medicamentos como também à
preservação dos mesmos, indicação terapêutica, posologia e qualidade (Barros et al., 2009;
Mastroianni et al., 2011).
Do exposto, considerando os poucos trabalhos existentes sobre o processo da
automedicação, o presente trabalho relata um estudo descritivo sobre o perfil da automedicação em
Mossoró-RN, com base em pesquisa de campo realizada em dois bairros do município.
MATERIAL E MÉTODOS
O município de Mossoró se caracteriza como o principal município da Costa Branca
Potiguar, de acordo com o IBGE, no ano de 2010, possui 259.886 habitantes, numa região de
transição entre o litoral e o sertão a 42Km do litoral. O município apresenta aproximadamente 30
bairros em seu perímetro peri-urbano.
Foi realizado um estudo descritivo do tipo inquérito populacional domiciliar de uma amostra
aleatória simples do município de Mossoró, constituída por 254 domicílios provenientes dos setores
censitários selecionados por meio de amostragem por conglomerado (erro aceitável de 5% para uma
amostra infinita). Todavia, optou-se por selecionar domicílios nos dois principais bairros que
apresentassem uma maior densidade de estabelecimentos farmacêuticos e de contingente
populacional.
Os critérios utilizados para inclusão dos domicílios dentro dos dois bairros foram: pessoas
com idade maior de 18 anos; consumo de pelo menos um medicamento nos últimos 90 dias e a
prática de armazenamento de medicamentos no domicilio (farmácia domiciliar). Serão excluídos da
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pesquisa os domicílios onde os responsáveis legais não se encontrarem presentes no momento da
entrevista; ausência de consumo de medicamento nos últimos 90 dias; ausência de estoque
domiciliar de medicamentos.
Os dados foram coletados por duas entrevistadoras, seguindo um questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas. Após a entrevista e com autorização dos
responsáveis, foi realizada a vistoria da farmácia domiciliar. Durante a vistoria, foram avaliadas as
características de deposito dos medicamentos, incluindo a classe terapêutica das especialidades
farmacêuticas de acordo com grupos e subgrupos da classificação anatômica, terapêutica e química
(ATC) da OMS15. As informações quanto a localização e tipo de estabelecimentos farmacêuticos
foram coletadas no Serviço de Vigilância Sanitária da Gerência Executiva de Saúde do município.
Para a análise dos dados, foi inicialmente realizada uma analise descritiva das variáveis,
sendo posteriormente aplicados testes de associação para comparação das proporções (teste t e
anova-way). As analises foram processadas utilizando os programas estatísticos SPSS para
Windows, versão 16.0. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte (144/2010). A população participante do estudo foi informada da
finalidade do mesmo, sendo assinado o termo de consentimento pelo responsável.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo revelou que o Município de Mossoró dispõe atualmente de 72 estabelecimentos
entre farmácias e drogarias, regulamentadas pela Vigilância Sanitária Municipal e distribuídas entre
as diversas regiões da cidade. A zona central e sul do município apresentaram um maior
quantitativo com cerca de 47% dos estabelecimentos. A figura 1 descreve a distribuição dos
estabelecimentos de farmácias e drogarias por bairro do município de Mossoró/RN. Os bairros que
apresentaram a maior densidade de estabelecimentos farmacêuticos e drogarias respectivamente
foram: Centro (22%) e Santo Antônio (16%), seguidos de Alto de São Manoel (9,7%); Costa e
Silva (8,3%) e Abolição (8,3%).

Figura 1 – Distribuição dos estabelecimentos de Farmacêuticos e Drogarias por Bairro do município
de Mossoró-RN.
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Com base no resultado anterior, os bairros do Centro e Santo Antônio foram
selecionados para a segunda etapa da pesquisa, investigação domiciliar a respeito do perfil e da
prática da automedicação no município. Foram aplicados 267 questionários em diferentes
domicílios, destes foram excluídos 13, pois não continham informações suficientes que
contemplassem a pesquisa. Portanto, foi arrolado na pesquisa um total de 254 domicílios, sendo
40% dos entrevistados domiciliados no Centro e 60% domiciliados no bairro do Santo Antônio.
Os 254 participantes que relataram ter consumido medicamentos nos últimos 90 dias
foram categorizados em três grupos: i. Utilizaram exclusivamente medicamentos prescritos por
médicos (56%, n=142); ii. Utilizaram medicamentos prescritos e não prescritos (17,3%, n=44); iii.
Utilizaram exclusivamente medicamentos não prescritos (26,7%, n=68), conforme tabela I.
Tabela I – Distribuição do consumo de medicamentos prescritos e não prescritos, segundo variáveis sóciodemográficas.

Variáveis sóciodemográficas
Sexo
Masculino
Feminino
Idade (em anos)
18 - 35
36 - 55
> 55
Estado Civil
Solteiro
Casado
Viúvo(a)
Separado/Divorciado
N° de residentes
≤2
3-4
>4
Escolaridade
<4
4-9
≥10
Renda Familiar
Mensal
<2
3a5
>5

Consumo
exclusivo de
medicamentos
únicos prescritos
n=142 (%)

Consumo
simultâneo de
medicamentos
prescritos ou não
n=44 (%)

Consumo
exclusivo de
medicamentos
não prescritos
n=68 (%)

18
82

11
89

29
71

0,018

16
37
47

38
42
20

67
28
6

0,000

17
54
25
4

20
70
5
5

55
41
5
-

0,000

16
52
32

20
56
24

11
61
28

0,451

29
56
15

15
61
24

5
70
25

0,000

57
34
9

53
38
9

76
20
4

0,021
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Na tabela I está apresentada a distribuição do uso de medicamentos prescritos e não
prescritos segundo algumas características demográficas. Sexo, idade, estado civil, escolaridade e
renda mensal apresentaram associações significantes (p>0,05) com o consumo de medicamentos. O
uso de automedicação foi mais freqüente em indivíduos do sexo feminino, solteiras e na faixa etária
de 18 a 35 anos. Concomitantemente a esses fatores, verificou-se que essa prática foi mais freqüente
em pessoas que dividiam seus domicílios com 3 ou 4 pessoas, que freqüentaram a instituição
escolar por 4 a 9 anos e dispuseram de renda familiar mensal menor que 2 salários mínimos.
A prevalência de automedicação entre mulheres pode estar associada ao fato de que elas
são mais enfatizadas pelos programas preventivos inseridos nos sistemas de saúde ou pelo fato de
haver uma maior procura das mesmas pelos serviços de saúde (Fleith et al., 2008).
O número total de especialidades farmacêuticas consumidas foi de 412 medicamentos. i.
Utilizaram exclusivamente medicamentos prescritos por médicos (52%, n=216); ii. Utilizaram
medicamentos prescritos e não prescritos (26%, n=107); iii. Utilizaram exclusivamente
medicamentos não prescritos (22%, n=89).
Grande parte dos medicamentos foi adquirida para uso familiar, o que é compreensível
do ponto de vista econômico, mas possibilita problemas tais como inadequação e incompletude dos
tratamentos, bem como contaminação cruzada de pessoas da família pelo uso especialidades como
colírios, gotas nasais e outros.
No que se refere ao grupo de pessoas que apenas relataram o uso exclusivo de
medicamentos prescritos, (59%) relataram saber ou possuir algum conhecimento sobre a
automedicação, sobre o grupo de pessoas que relataram o uso de medicamentos prescritos ou não
(76%) relataram saber o significado da automedicação e do grupo que utilizou o uso exclusivo de
medicamentos não prescritos (69%) relataram saber o que é a automedicação.
A tabela II descreve os subgrupos terapêuticos mais utilizados pela população estudada
de acordo com a classificação anatômica terapêutica (ATC). Os medicamentos mais consumidos
foram aqueles para o sistema músculo-esquelético (39%), para preparações hormonais sistêmicas,
excluindo hormônios sexuais e insulina (14,7%), para o sistema cardiovascular (14,2%), Outros
(7,6%) trato alimentar e metabolismo (7,2%), sistema nervoso (6,8%), sistema respiratório (6,8%) e
antimicrobiano para uso sistêmico (3,4%).
Tabela II - Subgrupos terapêuticos mais utilizados, segundo o nível ATC.
Subgrupos Terapêuticos

Freq (%) Acumulada
39

39

Preparações hormonais sistêmicas

14,7

53,7

Sistema Cardiovascular

14,2

67,9

Sistema Nervoso

6,8

74,7

Sistema Respiratório

6,8

81,5

Trato Alimentar e Metabolismo

7,2

88,7

Antimicrobianos para uso sistêmico

3,4

92,1

Sistema Músculo-Esquelético

*(número total de especialidades = 413). ATC = Anathomical Therapeutic Classification.
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Os entrevistados os principais motivos que geraram a automedicação foram dor de
cabeça (29%), viroses (11%), cólicas (8%), má digestão (6%), diversos motivos associados (23%).
Quanto a predominância de analgésicos entre os medicamentos mais procurados esse é um fato
comum na automedicação praticada no Brasil como em outros países (Baños et., 1991; Delucia et
La., 1987). O aspecto preocupante se correlaciona com a prevalência de medicamentos como
dipirona, cuja margem de segurança tem sido questionada (Buko, 1989).
CONCLUSÃO
A automedicação é uma prática bastante difundida não apenas no Brasil, mas também
em outros países. Em alguns países, com sistema de saúde pouco estruturado, a ida à farmácia
representa a primeira opção procurada para resolver um problema de saúde, e a maior parte dos
medicamentos consumidos pela população é vendida sem receita médica. Contudo, mesmo na
maioria dos países industrializados, vários medicamentos de uso mais simples e comum estão
disponíveis em farmácias, drogarias ou supermercados, e podem ser obtidos sem necessidade de
receita médica.
Embora deva ser veementemente combatida, não há nenhum gesto objetivo para o
desestímulo à automedicação por parte das autoridades públicas no contexto nacional, o que faz
pressupor não ser este assunto de relevância na visão dos órgãos responsáveis.
Os resultados desse trabalho corroboram com a idéia de que a prática da automedicação
está diretamente relacionada com a grande oferta de farmácias/drogarias encontradas nos bairros do
Centro e Santo Antônio. Para minimizar a prevalência da automedicação poderiam ser criadas
políticas públicas que preconizassem a capacitação de profissionais especializados em oferecer
informações adequadas a respeito do uso racional de medicamentos e seus riscos em relação ao uso
indiscriminado dos mesmos. Atrelado a isso a iniciativa de contratação de maior de profissionais
que fiscalizem os estabelecimentos farmacêuticos inibindo as ações de indução a automedicação
junto a população.
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PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS: SABERES E PRÁTICAS PROFISSIONAIS
NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CAICÓ-RN
Danielle Souza Silva1; Dulcian Medeiros de Azevedo2
RESUMO: O objetivo deste estudo foi investigar o conhecimento e aplicabilidade das plantas medicinais e
fitoterápicos pelos Médicos e Enfermeiros na Estratégia Saúde Família (ESF) do Município de Caicó/RN. Pesquisa
descritiva e qualitativa desenvolvida com 19 profissionais da ESF, entre janeiro e fevereiro de 2011, através de
entrevista semi-estruturada. Os resultados foram tratados segundo a Análise de Conteúdo e subdivididos em dois
tópicos: Caracterização dos Sujeitos e Análise das Entrevistas, sendo neste último apresentado três categorias:
Aplicabilidade de plantas medicinais e fitoterápicos na ESF; Fatores que dificultam o emprego das terapêuticas na ESF;
e Vantagens das terapêuticas. A maioria dos sujeitos de pesquisa era homens e solteiros (52%), possuía idade entre 24 e
30 anos (47,3%), formação em universidades públicas (84,2%) e pós-graduação (63,1%). Dos enfermeiros participantes,
90% conheciam plantas medicinais e 50% as recomendavam; e 88,8% dos médicos referiram conhecer ambas as
terapêuticas, onde 77,7% prescreviam fitoterápicos e 11,1% plantas medicinais. Dificultaram o emprego das
terapêuticas a resistência cultural da população, o déficit de conhecimento dos profissionais de saúde, a ausência de
insumos na Unidade Básica de Saúde da Família e as fragilidades do saber popular. As vantagens e facilidades
apontadas foram o bom resultado terapêutico, a redução de custos e fácil acesso, a união do saber científico à prática
popular, a fundamentação teórica e a vigilância ao consumo. O município de Caicó possui um potencial considerável
para implantação de projetos na área de fitoterapia e plantas medicinais, mas necessita de capacitações para os
profissionais de saúde e suporte básico.
PALAVRAS-CHAVES: Enfermagem em saúde comunitária; Fitoterapia; Medicina tradicional; Plantas medicinais;
Programa Saúde da Família.

INTRODUÇÃO
O curso de disciplinas ao longo da Graduação em Enfermagem e os momentos de aulas
práticas e estágios supervisionados permitiram perceber a influência das conhecidas “práticas
populares em saúde” sobre o cuidado com o corpo. Na realidade de Caicó/RN, é cotidiano o relato
dos usuários da Estratégia Saúde da Família (ESF) acerca do consumo de plantas medicinais no
ambiente doméstico para tratar e/ou prevenir doenças, seja antes ou após a procura por um serviço
de saúde, sendo uma prática recomendada por um amigo ou familiar e quase nunca por um
profissional de saúde.
Este panorama é facilmente identificado em outros municípios brasileiros. Entretanto, é
válido destacar que este consumo envolve muitos riscos, especialmente ao considerar a concepção
de inocuidade atribuída aos produtos naturais compreendidos por planta medicinal e fitoterápico, o
qual acaba induzindo a população a reproduzir saberes e práticas equivocadas.
Em Marília/SP, por exemplo, das plantas medicinais consumidas pela população,
31,25% eram utilizadas de modo contrário à sua finalidade (MACEDO, OSHIIWA; GUARIDO,
2007). Já em Cascavel/PR, aproximadamente 80% das plantas medicinais usadas pelos participantes
da pesquisa possuíam algum tipo de toxicidade ou contraindicação (TOMAZZONI; NEGRELLE;
CENTA, 2006). Do mesmo modo, existem riscos potenciais envolvidos no consumo de
fitoterápicos, como a adulteração e a contaminação desses produtos durante a sua fabricação
(TUROLLA; NASCIMENTO, 2006), a falta de padronização e o controle de qualidade.
Desta forma, é evidente que a população necessita de orientação e supervisão para um
emprego adequado dessas terapêuticas, com a devida participação dos profissionais de saúde,
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sobretudo no que se refere a uma prescrição/orientação adequada e na realização de atividades de
educação em saúde com a população.
Nesta perspectiva, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares
(PNPIC) lançada em 2006 propôs a inserção destas e outras terapêuticas nos serviços públicos de
saúde (BRASIL, 2006a). E, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) foi
criada com o intuito de garantir a população uma melhoria de acesso a esses produtos, bem como
aos serviços de saúde relacionados, com segurança, eficácia e qualidade, na perspectiva da
integralidade da atenção à saúde. Além disso, busca promover o uso racional e o desenvolvimento
de tecnologias e inovações nesta área, através do uso sustentável da biodiversidade vegetal
brasileira (BRASIL, 2006b).
Inclusive a PNPIC destaca que deve ser disponibilizado em alguns serviços, incluindo a
ESF, pelo menos um dos seguintes produtos: planta medicinal "in natura", planta medicinal seca,
fitoterápico manipulado e fitoterápico industrializado (BRASIL, 2006a). A disponibilidade destes
produtos nos serviços públicos de saúde expande sua aplicabilidade e intensifica o encargo dos
médicos e enfermeiros em conhecer as propriedades terapêuticas das plantas medicinais e
fitoterápicos.
Partindo desse pressuposto, surgem as questões de pesquisa que nortearam a realização
deste estudo: Os profissionais de saúde de nível superior da ESF possuem conhecimento necessário
para orientar/indicar o emprego de plantas medicinais e fitoterápicos? Em que situações eles
recomendam o uso pela população? As Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) de
Caicó/RN possuem os insumos previstos pela PNPIC?
Este estudo tem como objetivo investigar o conhecimento e aplicabilidade das plantas
medicinais e fitoterápicos pelos Médicos e Enfermeiros, na ESF do Município de Caicó/RN.
MATERIAL E MÉTODOS
Pesquisa do tipo descritiva, com abordagem qualitativa. Polit, Bech e Hungler (2004)
afirmam que os estudos descritivos têm como finalidade observar, descrever e documentar os
aspectos da situação, sem procurar necessariamente estabelecer uma relação de causa e efeito. Na
pesquisa qualitativa, os participantes são propositalmente selecionados pelas experiências
relacionadas ao fenômeno de interesse.
O cenário da pesquisa foi a ESF de Caicó/RN e suas 16 UBSF’s que integravam a rede
de atenção básica do município, sendo 13 unidades da zona urbana e três da zona rural, com uma
população de 32 profissionais médicos e enfermeiros que nelas atuavam (16 equipes).
A amostra foi composta por dez (10) enfermeiros e nove (9) médicos da ESF (10
equipes), estando um mesmo médico trabalhando em duas equipes, totalizando 19 sujeitos de
pesquisa, o que correspondeu a 61,2% da população desses profissionais na ESF do município. O
critério de inclusão estabelecido foi apresentar um tempo mínimo de atuação na equipe/território de
três meses, visto a recente renovação de funcionários com a realização do concurso público.
O Projeto de Pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UERN parecer
consubstanciado 087/10 (CAAE 0081.0.428.000-10) e autorizado pela Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) de Caicó/RN. Os profissionais foram abordados e convidados a participar da pesquisa
de forma espontânea, após esclarecimento dos objetivos e finalidades do estudo e a assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Dessa forma, observaram-se os preceitos
éticos preconizados pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
A coleta de dados ocorreu no período de janeiro a fevereiro de 2011 nas dependências
das próprias UBSF’s, no Hospital Regional do Seridó, na Fundação Carlindo Dantas e na SMS,
todas em salas fechadas segundo a disponibilidade dos profissionais entrevistados. O instrumento
de pesquisa utilizado foi uma entrevista semi-estruturada, composta por quatro partes: I-
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Caracterização do Sujeito; II- Formação Profissional; III- Prática Profissional e Plantas
Medicinais/Fitoterápicos; IV- Roteiro de Entrevista.
O tratamento e análise dos dados foram processados de acordo com as especificidades
que cada parte da entrevista. As partes I, II e III foram trabalhadas no Software Microsoft Excel,
segundo a manipulação descritiva com cálculos de frequência absoluta e percentual. As respostas da
entrevista (parte IV) foram gravadas em áudio digital (Aparelho MP4), e, posteriormente,
transcritas na íntegra, sofrendo leitura flutuante e exaustiva, e analisada sobre o recurso teóricometodológico da Análise de Conteúdo, modalidade temática (BARDIN, 2010).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados desta pesquisa encontram-se subdivididos em dois tópicos: Caracterização
dos Sujeitos e Análise das Entrevistas. Na primeira, são apresentados os sujeitos participantes
quanto ao sexo, estado civil, faixa etária e formação profissional. Na segunda, a análise e discussão
dos achados identificados nos discursos e nas demais questões fechadas do instrumento de pesquisa.
Caracterização dos Sujeitos
A maioria dos enfermeiros era do sexo feminino (80%) e os médicos do sexo masculino
(89%), 67% dos médicos encontravam-se casados, sendo que 44% estavam na faixa etária de 41 e
50 anos, e 70% dos enfermeiros eram solteiros, fato talvez justificado pela faixa etária concentrada
entre 24 e 30 anos (70%). Houve certo equilíbrio entre os dados, já que 52% dos sujeitos de
pesquisa eram do sexo masculino, 52% eram solteiros e 47,3% possuíam a idade entre 24 e 30 anos.
Ao abordar a formação profissional, observou-se que a maioria dos profissionais veio de
universidades públicas (100% dos médicos e 70% dos enfermeiros) e possuía pós-graduação lato
sensu (78% médicos e 50% enfermeiros). Do total, 84,2% graduaram-se em universidades públicas
e 63,1% apresentaram pós-graduação.
Foram encontradas pós-graduações em saúde coletiva, saúde pública, saúde do
trabalhador e dermatologia por parte dos enfermeiros. Já os médicos, nas áreas de ginecologia,
obstetrícia, cardiologia, mastologia, pediatria, cirurgia geral e saúde do trabalhador.
Os enfermeiros apresentaram um recente tempo de formação, 80% entre um e cinco
anos, quando comparada ao longo período de formação dos médicos, 55% superior a 21 anos
(Tabela 2). Dado que apresentou maior divergência no que se refere à formação do total de sujeitos
participantes, estando diretamente relacionado à faixa etária em que os mesmos se encontravam,
justificando os resultados observados.
Análise das Entrevistas
Este tópico apresenta-se subdividido nas seguintes categorias: Aplicabilidade de plantas
medicinais e fitoterápicos na ESF; Fatores que dificultam o emprego das terapêuticas na ESF; e
Vantagens das terapêuticas.
- Aplicabilidade de plantas medicinais e fitoterápicos na ESF
Nesta pesquisa, 50% dos enfermeiros participantes afirmaram recomendar plantas
medicinais aos usuários da ESF de Caicó/RN, ainda que essa recomendação se resuma a um só tipo
de planta medicinal conhecida por eles e/ou somente a uma determinada patologia, inexistindo
conhecimento/recomendação de medicamentos fitoterápicos. Já com relação aos médicos, 77,7%
afirmaram que prescrevem medicamentos fitoterápicos e 11,1% plantas medicinais.
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Estes resultados apontam para uma posição favorável em relação à aplicabilidade de
plantas medicinais e fitoterápicos pelos profissionais de saúde da ESF de Caicó/RN, visto que
68,4% dos sujeitos de pesquisa recomendam-nas aos usuários. Isto pode corroborar com o
reconhecimento destas práticas enquanto terapêuticas e, consequentemente, na validação das
políticas públicas de saúde correspondentes.
Contudo, a posição acima conferida esteve somente relacionada ao emprego ou não
dessas terapias pelos profissionais pesquisados, sendo identificadas recomendações pontuais. A
frequência em que as mesmas são aplicadas no serviço de saúde quando comparada aos
medicamentos alopáticos; a preferência por sua utilização; e a eficácia atribuída aos seus resultados
são dados que precisam ser investigados por outras pesquisas, não sendo o enfoque deste estudo.
Com relação ao conhecimento, 90% dos enfermeiros conheciam alguma planta
medicinal, e 88,8% dos médicos referiram conhecê-las juntamente com os fitoterápicos. Este
conhecimento obteve influência do saber popular, do saber científico adquirido durante a graduação
e/ou pós-graduação e do saber transmitido pelos representantes comerciais de produtos
fitoterápicos. Ao abordar especificamente as plantas medicinais conhecidas pelos enfermeiros
foram mencionadas uma variedade de 33 espécies, segundo o nome popular, onde sete se
destacaram por serem conhecidas e recomendadas na ESF (Tabela 1). O nome científico foi obtido
por Matos (1999), o qual aborda as plantas medicinais utilizadas no nordeste brasileiro.
Tabela 1- Relação de plantas medicinais conhecidas e recomendadas pelos enfermeiros na Estratégia Saúde
da Família, Caicó/RN, 2011.
PLANTA MEDICINAL
CONHECIAM
RECOMENDAVAM
Cajueiro (Anacardium occidentale L.)
3
2
Camomila (Chamomila recutita)
3
2
Alho (Allium sativum L.)
3
1
Capim-Santo (Cymbopogon citratus Stapf)
3
1
Maracujá (Passiflora edulis Sims)
2
1
Ameixa (Ximenia americana L.)
2
1
Erva-cidreira (Lippia alba (Mill) N.E. Br.)
1
1

Além destas, foram relatadas como plantas conhecidas: Acerola, Alcachofra, Angico,
Babosa, Boldo, Canela, Cebola, Chá-preto, Coentro, Eucalipto, Erva-Doce, Goiabeira, Hortelã,
Jerimum, Laranjeira, Limão, Malva-rosa, Mastruz, Melão de São Caetano, Pimenta, Pimentão,
Quebra-Pedra, Romã, Rosa Branca e Vassourinha de Botão.
As orientações acerca do emprego desta terapêutica foram dispensadas pelos
enfermeiros durante as consultas de enfermagem direcionadas às práticas de prevenção do câncer
do colo do útero, crescimento e desenvolvimento da criança, e acompanhamento do hipertenso e
diabético. O cajueiro (Anacardium occidentale L.) e a camomila (Chamomila recutita) foram as
plantas medicinais que apresentaram o maior índice de aplicabilidade pelos enfermeiros, segundo a
relação conhecimento-recomendação, sendo indicados respectivamente, para problemas
ginecológicos e enquanto calmante tópico.
Situações que contra-indicam o uso de plantas medicinais foram pouco lembradas no
discurso dos profissionais enfermeiros, fato que sugere maior atenção durante a realização das
consultas de pré-natal, puerpério e puericultura, visto algumas condições em que esta prática não é
recomendada.
Com relação aos médicos, foram mencionados 15 tipos de medicamentos fitoterápicos e
oito plantas medicinais conhecidas, sendo recomendados todos os fitoterápicos e apenas duas
plantas medicinais (Tabela 2).
Tabela 2- Relação de fitoterápicos e plantas medicinais conhecidas e recomendadas pelos Médicos na
Estratégia Saúde da Família, Caicó/RN, 2011.
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FITOTERÁPICO OU PLANTA
CONHECEM
MEDICINAL
Ansiopax®
3
Calman®
3
®
Passiflorine
3
Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba L.)*
3
Abrilar®
2
Mencirax®
2
Echinacea (Echinacea purpurea Moench)*
1
Floriny®
1
®
Funchicorea
1
Ginseng (Panax ginseng C. A. Mey.)*
1
Isoflavona
1
Kronel®
1
Promensil®
1
Remilev®
1
Valeriana (Valeriana officinalis)*
1
Maracujá (Passiflora incarnata L.)*
1
Tamarindo (Tamarindus indica L.)
1
*Pertence à lista de registro simplificado de fitoterápicos.
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RECOMENDAM
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Além destas, são ainda conhecidas pelos participantes, mas não recomendadas, o curare,
cannabis, quebra-pedra, cajueiro, goiabeira e jurema.
Os fitoterápicos que apresentaram maior aplicabilidade pelos médicos, segundo a
relação conhecimento-recomendação (Tabela 2), foram o Ansiopax e o Calman, indicados para
problemas de ansiedade e insônia. Foi ainda verificado um alto índice de fitoterápicos que possuem
indicação, quase que exclusiva, ao público feminino, tendência talvez justificada pela participação
de três médicos ginecologistas e obstetras nesta pesquisa.
Os profissionais médicos alertaram sobre a possibilidade de sobreposição de
terapêuticas e os riscos a que estão expostos os usuários neste sentido. Por outro lado, os efeitos
colaterais e adversos, as contraindicações dos fitoterápicos e a possibilidade de interação com as
drogas alopáticas, especialmente no público de idosos foram pouco abordados.
- Fatores que dificultam o emprego das terapêuticas na ESF
As dificuldades apontadas pelos médicos e enfermeiros na aplicabilidade das plantas
medicinais e fitoterápicos da ESF de Caicó/RN estão apresentadas nos subcategorias: Resistência
cultural da população; Déficit de conhecimento dos profissionais de saúde; Ausência de insumos; e
Fragilidades do saber popular.
Resistência cultural da população
Para os enfermeiros, a resistência da população em aceitar plantas medicinais e
fitoterápicos é a principal dificuldade encontrada, pois a valorização do medicamento alopático
pelos usuários e a descrença culturalmente atribuída a estas terapêuticas após a ascensão da
alopatia/tecnologia parece sustentar a rejeição de algumas pessoas, em especial dos mais jovens,
situação também ressaltada por um médico. Esta atitude pode interferir, inclusive, na adesão da
população a outras terapias recomendadas pela PNPIC. Os enfermeiros ainda informaram que a
recomendação de plantas medicinais por profissionais de saúde é novidade na ESF de Caicó/RN,
tanto para a população quanto para os trabalhadores. Por este motivo, a população pode mostrar-se
apreensiva ou favorável a esta aplicabilidade.
Déficit de conhecimento dos profissionais de saúde
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Em conformidade, os sujeitos de pesquisa afirmaram que fragilidades no conhecimento
sobre ambas as terapêuticas dificultam a aplicabilidade na ESF. A falta de disciplinas específicas
sobre este assunto durante a graduação em medicina e enfermagem foi a principal responsável por
este resultado. Associado a isto, a ausência de capacitações para os profissionais que estão no
serviço público de saúde como prevê a PNPIC também não ocorrem, o que contribui para um
déficit de conhecimentos e, por conseguinte, de habilidades para trabalhar com plantas medicinais e
fitoterapia. Outra dificuldade relatada foi a falta de estudos científicos concretos sobre a eficácia de
algumas plantas medicinais e fitoterápicos e a divulgação aos profissionais que estão nos serviços
de saúde.
Ausência de insumos na UBSF
A ausência dos insumos previstos pela PNPIC nas UBSF’s pesquisadas é outro
empecilho encontrado pelos profissionais participantes desta pesquisa, uma vez que limita a
recomendação, sobretudo, de fitoterápicos.
Fragilidades do saber popular
O déficit de conhecimento apresentado pela população também foi considerado uma
dificuldade para recomendação de plantas medicinais e fitoterápicos, pois a maneira como as
pessoas percebem/conhecem estas práticas interfere diretamente na sua aplicabilidade. A percepção
errônea da população acerca dos produtos naturais pode, segundo os profissionais, desvirtuar a
proposta das terapêuticas e ocasionar efeitos indesejáveis. Nesta perspectiva, a população necessita
de intervenções educativas na tentativa de minimizar práticas errôneas e adequá-las da melhor
maneira possível aos preceitos do uso racional e sustentável incentivados pela PNPMF.
- Vantagens das terapêuticas
Nesta categoria são apresentadas as vantagens e as facilidades do emprego de plantas
medicinais e fitoterápicos na ESF de Caicó/RN segundo os enfermeiros e médicos pesquisados, nas
seguintes subcategorias: Bom resultado terapêutico; Redução de custos e fácil acesso; União do
saber científico à prática popular; Fundamentação teórica; e Vigilância ao consumo.
Bom resultado terapêutico
Os sujeitos de pesquisa afirmaram que as plantas medicinais e os fitoterápicos
constituem boas opções de tratamento a serem utilizadas na ESF, por apresentarem melhores
resultados que alguns medicamentos alopáticos, uma vez que provocam menos efeitos adversos e
colaterais e evitam a dependência. Além disso, sua inserção na ESF seria interessante por serem
considerados “mais leves”, indicados especialmente na atenção primária.
Redução de custos e fácil acesso
Uma facilidade e ao mesmo tempo uma vantagem apontada foi o fácil acesso e o baixo
custo das plantas medicinais, pois o território brasileiro se mostra rico e favorável para o
desenvolvimento destas terapêuticas. Além disso, a população pode adquirir as plantas no próprio
“quintal” das residências, tornando-se economicamente mais viável para o consumidor e até para a
SMS.
União do saber científico à prática popular
Outra vantagem/importância conferida à inserção da fitoterapia e plantas medicinais na
ESF pelos profissionais enfermeiros foi a união do conhecimento popular ao científico. Para os
pesquisados, isto consistiria numa forma de dialogar com a comunidade e aproximá-la de um saber
científico que se mantém em constante crescimento, necessitando da prática popular enquanto fonte
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de estudo na elaboração/conformação destas práticas. Logo, a junção destes conhecimentos
resultaria numa melhor aplicabilidade das terapêuticas no território pelos profissionais de saúde e,
consequentemente, num melhor resultado para os consumidores, além da possibilidade de ampliar a
adesão ao tratamento pela população.
Fundamentação teórica
Se por um lado, o déficit de conhecimento acerca de plantas medicinais e fitoterápicos
foi encarado como uma dificuldade pelos profissionais da ESF de Caicó/RN, a preparação durante a
graduação ou pós-graduação recebida por alguns foi apresentada como uma facilidade para aplicá-la
no território, influenciando-os positivamente. Isto demonstrou a importância de oferecer conteúdos
sobre PIC nas instituições de ensino superior.
Vigilância ao consumo
A inserção das plantas medicinais e fitoterápicos na ESF de Caicó/RN poderia, segundo
alguns sujeitos de pesquisa, aumentar a vigilância ao consumo da população pelos profissionais de
saúde, tendo em vista sua dispensação ser realizada na UBSF sob orientações adequadas. Além
disso, foi ressaltado que esta inserção poderia ser acompanhada da criação de hortas,
preferencialmente, no próprio território da UBSF, como fonte de obtenção para estes produtos. Isto
de certa forma poderia estimular a percepção da população acerca destas terapêuticas, conferindo-as
credibilidade e ampliação de acessibilidade aos usuários do território e viabilizar futuramente a
criação das farmácias vivas.
CONCLUSÃO
A aplicabilidade das terapêuticas na ESF de Caicó/RN mostrou-se favorável, pois
68,4% dos sujeitos de pesquisa afirmaram recomendá-las aos usuários, ainda que esta indicação
esteja restrita a algumas patologias ou a alguma planta medicinal e/ou fitoterápico conhecido.
Entretanto, este dado encontra-se limitado, pois a frequência em que as mesmas são aplicadas no
serviço de saúde quando comparada aos medicamentos alopáticos; a preferência por sua utilização;
e a eficácia atribuída aos seus resultados pelos profissionais de saúde são dados que precisam ser
investigados por outras pesquisas.
Notou-se que embora os profissionais tenham referido conhecimento sobre as
terapêuticas, este se encontra bastante limitado, muitas vezes não respaldando sua utilização no
serviço de saúde. Foi identificada uma insuficiente abordagem acerca das contraindicações e efeitos
adversos que o uso de plantas medicinais e fitoterápicos podem ocasionar aos consumidores, o que
gerou uma discussão em torno dos riscos a que estão expostos as gestantes, puérperas, crianças,
idosos e ainda para aqueles que fazem uso de drogas alopáticas, devido à possibilidade de interação.
Foram apontadas diversas dificuldades no emprego destas terapêuticas no âmbito da
ESF de Caicó/RN. Contudo, vantagens e facilidades também estiveram presentes, tanto para o
serviço de saúde e usuários, como para os profissionais de saúde.
O município de Caicó/RN possui um potencial considerável para implantação de
projetos na área de fitoterapia e plantas medicinais, com a construção de hortas de plantas
medicinais e farmácia de fitoterápicos, tendo em vista o interesse demonstrando por muitos
profissionais pesquisados acerca da temática. Contudo, isto exige esforços da gestão municipal de
saúde e do governo do estado para realizar investimentos nesta área, lançando mão de capacitações
e formação de recursos humanos, além do suporte básico, físico e estrutural, para implantação e
manutenção destes projetos conforme as diretrizes da PNPMF.
A experiência da pesquisa contribuiu para conhecer a realidade da ESF de Caicó/RN, no
que se refere às dificuldades encontradas pelos profissionais de saúde, os quais ultrapassam a
escolha ou não por uma determinada terapêutica, e estimulou interesse pela realização de pesquisas
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e produção de conhecimento enquanto bolsista de iniciação científica do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À AUTOMEDICAÇÃO EM DOIS BAIRROS
DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, RIO GRANDE DO NORTE.
Anne Carolline Lopes Magalhães Nobre de Medeiros;1Bianca Norrara Costa Gomes da Silva¹;
Antônio Carlos de Medeiros2; Wogelsanger Oliveira Pereira3
RESUMO: A automedicação é uma forma comum de auto-atenção à saúde, consistindo no consumo de um produto

com o objetivo de tratar ou aliviar sintomas ou doenças percebidas, independentemente da prescrição profissional. O
estudo objetivou a investigação da prevalência e de fatores associados a automedicação no município de Mossoró-RN,
para tanto foi realizado um estudo descritivo tipo inquérito populacional domiciliar de uma amostra aleatória simples de
dois bairros de maior densidade populacional e com maior presença de estabelecimentos farmacêuticos, constituindo
uma amostra final de 254 domicílios. Foram considerados três conjuntos de variáveis exploratórias: sócio-demográficas,
indicadores sobre a condição de saúde e indicadores de utilização de serviço. A pesquisa foi submetida a aprovação
ética (144/10) CEP/UERN. A distribuição do uso de medicamentos não prescritos apresentou associações significantes
com o sexo, idade, estado civil, escolaridade e renda mensal (p>0,05). Os dados revelam ainda que o indivíduos
afirmaram ter uma boa percepção de sua própria saúde. De acordo com a população estudada poucos procuraram os
serviços de saúde nos últimos meses e a média de três atendimentos médico nos últimos doze meses. Os resultados
desse trabalho corroboram com a idéia de que a prática da automedicação é bastante difundida no município. De acordo
com os resultados observados pôde-se ver que a automedicação influencia a diminuição das idas regulares ao médico,
fato que também pode ser explicado pelo congestionamento nos serviços de saúde.

PALAVRAS-CHAVES: Automedicação; Farmácias Domiciliares; Prescrição Médica.
INTRODUÇÃO
A automedicação é uma prática comum nos dias atuais caracterizando-se pela iniciativa
de um doente ou de seu responsável pelo consumo de medicamentos por conta própria na tentativa
de solucionar problemas recorrentes de saúde (Barros et al, 2009; Pioto et al., 2009; Martins et al.,
2011). Ocorre também pelo uso indevido dos mesmos sem a prescrição, orientação ou
acompanhamento do médico (Naves et al., 2010; Mastroianne et al., 2011).
Essa conduta pode ser influenciada pelo compartilhamento de medicamentos entre os
membros da própria família ou do mesmo círculo social, aquisição de medicamentos sem receita,
reutilização de receitas antigas (Martins et al., 2011). Outras causas importantes desse efeito são a
divulgação exagerada de informações na forma de propagandas pela mídia, aumento no número de
medicamentos de venda livre, disponibilidade de remédios em estabelecimentos não farmacêuticos
e a má qualidade na oferta de medicamentos (Naves et al., 2010).
Fatores econômicos, políticos e culturais tem contribuído para o crescimento e a difusão
da automedicação no mundo, tornando-o um problema de saúde pública. Para os países pobres, o
acesso a população aos serviços de atenção formal à saúde é dificultado, e os gastos com a produção
e distribuição de medicamentos essenciais são contidos (Acevedo et al., 1995).
O editor da ANVISA, Gonzalo Vecina Neto reconhece que a questão da prescrição e da
automedicação são desafios para uma cultura como a nossa. Para ele é um processo demorado, que
envolve educação das pessoas e dos profissionais (Portal Educação, 2011). Além da grande
influência da mídia, a automedicação é praticada por pessoas que possuem ínfimas ou nenhuma
informação sobre os medicamentos que utiliza ou que utilizará, e, quando a possuem, a mesma é
inadequada. Há ainda que se voltar para a reutilização de antigas receitas médicas (Loyola Filho et
al., 2002; Bárta & Oliveira, 2010) e dos que preferem consultar um farmacêutico no intuito de que o
mesmo indique o melhor remédio ou mesmo que esse profissional resolva o seu problema de saúde
através de um medicamento eficaz e imediato.
¹Discente do curso de Enfermagem, Departamento de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem, Campus Central, UERN. e-mail:
biancanorrara10@hotmail.com
2
Técnico do Laboratório de Bioquímica, Departamento de Ciências Biomédicas da Faculdade de Ciências da Saúde, Campus Central,
UERN. e-mail: medeiroscarl@yahoo.com.br
3
Docente do Curso de Medicina, Departamento de Ciências Biomédicas da Faculdade de Ciências da Saúde, Campus Central,
UERN, e-mail: wogel.uern@gmail.com
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Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que 50% de todos os
medicamentos usados no mundo são prescritos, dispensados, vendidos ou usados de maneira
incorreta; 66% dos antibióticos comercializados são vendidos sem receita e o uso indevido de
medicamentos é uma das 10 principais causas de mortalidade nos EUA (WHO, 2004). O médico é o
único profissional que sabe quais as verdadeiras necessidades do paciente, se o mesmo precisa ou
não da administração/substituição de um determinado medicamento. Ao mesmo tempo a
automedicação poderá dificultar a atuação do médico, pois a mesma causa mascaramento de
sintomas (Barros et al., 2009) e muitas vezes essa prática não é relatada na consulta médica.
Os medicamentos que devem servir como estabilizadores das condições fisiológicas
quando mal administrados podem causar a desestabilização do organismo. Isso pode ser bem
explicitado quando acontecem as interações medicamentosas (Martins et al., 2011), que, por sua
vez, podem ocasionar a potencialização de um determinado medicamento ou fazer com que a ação
do mesmo seja minimizada. A automedicação pode gerar desde reações alérgicas até intoxicações
(Oliveira et al 2010; Mastroianni et al., 2011).
Com a prática comum da automedicação, é comum também armazenar medicamentos
nos domicílios, sendo considerada potencializadora de riscos para o agravo de doenças. A farmácia
domiciliar consiste no armazenamento de medicamentos que já foram prescritos e estão sendo
reutilizados ou que foram adquiridos sem a devida prescrição médica ou ainda isentos de prescrição
(Mastroianni et al., 2011). Ela por sua vez propicia tanto a automedicação irresponsável como
também a responsável (consumo de medicamentos que não requer prescrição médica para
tratamento sintomático) (Ferraz, 2008; Terra et al., 2010) que, de certa forma, reduz a "pressão" no
sistema de saúde cujo é de difícil acesso (Schmid et al., 2010). As famílias que fazem uso dessa
prática devem ficar atentas para o armazenamento adequado dos medicamentos como também à
preservação dos mesmos, indicação terapêutica, posologia e qualidade (Barros et al., 2009;
Mastroianni et al., 2011).
Do exposto, considerando os poucos trabalhos existentes sobre o processo da
automedicação, o presente trabalho refere-se a um estudo epidemiológico de base populacional e os
fatores associados ao uso de automedicação. O estudo foi desenvolvido considerando os seguintes
objetivos: determinar os fatores sócio-demográficos, indicadores da condição de saúde, indicadores
de utilização de serviços de saúde independentemente associados a automedicação, confecção de
uma cartilha com orientações e esclarecimentos quanto ao uso de medicamentos
MATERIAL E MÉTODOS
O município de Mossoró se caracteriza como o principal município da Costa Branca
Potiguar, de acordo com o IBGE, no ano de 2010, possui 259.886 habitantes, numa região de
transição entre o litoral e o sertão a 42Km do litoral. O município apresenta aproximadamente 30
bairros em seu perímetro peri-urbano.
Foi realizado um estudo descritivo do tipo inquérito populacional domiciliar de uma
amostra aleatória simples do município de Mossoró, constituída por 254 domicílios provenientes
dos setores censitários selecionados por meio de amostragem por conglomerado (erro aceitável de
5% para uma amostra infinita). Todavia, optou-se por selecionar domicílios nos dois principais
bairros que apresentassem uma maior densidade de estabelecimentos farmacêuticos e de
contingente populacional.
Os critérios utilizados para inclusão dos domicílios dentro dos dois bairros foram:
pessoas com idade maior de 18 anos; consumo de pelo menos um medicamento nos últimos 90 dias
e a prática de armazenamento de medicamentos no domicilio (farmácia domiciliar). Serão excluídos
da pesquisa os domicílios onde os responsáveis legais não se encontrarem presentes no momento da
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entrevista; ausência de consumo de medicamento nos últimos 90 dias; ausência de estoque
domiciliar de medicamentos.
Os dados foram coletados por duas entrevistadoras, seguindo um questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas. Foram considerados três conjuntos de variáveis
exploratórias: sócio-demográficas, indicadores sobre a condição de saúde e indicadores de
utilização de serviço.
Para a orientação sobre a automedicação foi confeccionada uma cartilha (folder)
ilustrativa e explicativa que foi entregue aos sujeitos da pesquisa após a realização de cada
entrevista, contendo: conceito da automedicação, causas, problemas decorrentes da prática,
curiosidades sobre o uso de medicamentos consumidos indiscriminadamente e informações para
correta utilização.
Para a análise dos dados, foi inicialmente realizada uma analise descritiva das variáveis,
sendo posteriormente aplicados testes de associação para comparação das proporções (teste t e
anova-way). As analises foram processadas utilizando os programas estatísticos SPSS para
Windows, versão 16.0. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte (144/2010). A população participante do estudo foi informada da
finalidade do mesmo, sendo assinado o termo de consentimento pelo responsável.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os 254 participantes que relataram ter consumido medicamentos nos últimos 90 dias
foram categorizados em três grupos: i. Utilizaram exclusivamente medicamentos prescritos por
médicos (56%, n=142); ii. Utilizaram medicamentos prescritos e não prescritos (17,3%, n=44); iii.
Utilizaram exclusivamente medicamentos não prescritos (26,7%, n=68), conforme tabela I.
Na tabela I está apresentada a distribuição do uso de medicamentos prescritos e não
prescritos segundo algumas características demográficas. Sexo, idade, estado civil, escolaridade e
renda mensal apresentaram associações significantes (p>0,05) com o consumo de medicamentos. O
uso de automedicação foi mais freqüente em indivíduos do sexo feminino, solteiras e na faixa etária
de 18 a 35 anos. Concomitantemente a esses fatores, verificou-se que essa prática foi mais freqüente
em pessoas que dividiam seus domicílios com 3 ou 4 pessoas, que freqüentaram a instituição
escolar por 4 a 9 anos e dispuseram de renda familiar mensal menor que 2 salários mínimos.
A prevalência de automedicação entre mulheres pode estar associada ao fato de que elas
são mais enfatizadas pelos programas preventivos inseridos nos sistemas de saúde ou pelo fato de
haver uma maior procura das mesmas pelos serviços de saúde (Fleith et al., 2008).
A tabela II demonstra como se deu a distribuição do consumo de medicamentos
prescritos e não prescritos segundo os indicadores de condições de saúde relacionados
significativamente ao consumo exclusivo de medicamentos não prescritos, como: percepção da
saúde, história de hipertensão arterial, história de angina e infarto do miocárdio, história de diabetes,
história de doença de Chagas, história de artrite ou reumatismo, ter deixado de realizar atividades de
rotina nas duas últimas semanas por problemas de saúde e ter estado acamado no período. Os dados
referentes à automedicação mostram a prevalência de que: (65%) afirmaram perceber a saúde como
ótima/boa, (97%) não tinham nenhum histórico de doença, (80%) não deixou de realizar atividades
de rotina nas últimas duas semanas por problemas de saúde como também não esteve acamado nas
duas últimas semanas (91%).
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Tabela I - Distribuição do consumo de medicamentos prescritos e não prescritos, segundo variáveis
sócio-demográficas.

Variáveis sóciodemográficas
Sexo
Masculino
Feminino
Idade (em anos)
18 - 35
36 - 55
> 55
Estado Civil
Solteiro
Casado
Viúvo(a)
Separado/Divorciado
N° de residentes
≤2
3-4
>4
Escolaridade
<4
4-9
≥10
Renda Familiar
Mensal
<2
3a5
>5

Consumo
exclusivo de
medicamentos
únicos prescritos
n=142 (%)

Consumo
simultâneo de
medicamentos
prescritos ou não
n=44 (%)

Consumo
exclusivo de
medicamentos
não prescritos
n=68 (%)

18
82

11
89

29
71

0,018

16
37
47

38
42
20

67
28
6

0,000

17
54
25
4

20
70
5
5

55
41
5
-

0,000

16
52
32

20
56
24

11
61
28

0,451

29
56
15

15
61
24

5
70
25

0,000

57
34
9

53
38
9

76
20
4

0,021
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Tabela II - Distribuição do consumo de medicamentos prescritos e não prescritos segundo
indicadores de condições de saúde.

Indicadores da
Condição de Saúde

Consumo exclusivo
de medicamentos
únicos prescritos
n=142 (%)

Consumo
simultâneo de
medicamentos
prescritos ou não
n=44 (%)

Consumo exclusivo
de medicamentos
não prescritos
n=68 (%)

Valor de p

Percepção da própria saúde
Ótima/Boa
31
44
65
0,0000
Regular
59
49
30
Ruim
10
7
4
Não respondeu
0,0000
Histórico de doenças
Hipertensão Arterial
24
9
1
Infarto do
1
Miocárdio
Angina
Diabetes
6
2
Doença de Chagas
Artrite ou
13
14
Reumatismo
Mais de uma opção
16
7
Nenhuma das
41
68
97
alternativas
Deixou de realizar atividades de rotina nas últimas duas semanas por problemas de saúde
Sim
23
29
20
0,285
Não
77
71
80
Esteve acamado nas duas últimas semanas
Sim
18
20
9
0,011
Não
82
80
91

A tabela III demonstra como se deu a distribuição do consumo de medicamentos
prescritos e não prescritos segundo indicadores de uso de serviços de saúde significativamente
relacionados à automedicação. Procura por atenção à saúde nas duas últimas semanas, ocorrência de
pelo menos uma internação hospitalar nos últimos 12 meses, número de consultas médicas nos
últimos 12 meses, ter tido pelo menos uma consulta a farmacêutico nos últimos 12 meses e ter tido
gastos monetários com medicamentos nos últimos 12 meses.
No que ser refere à automedicação, prevaleceu a não procura por atenção à saúde nas
duas últimas semanas (88%), nenhuma internação hospitalar nos últimos 12 meses (94%), (65%)
realizou consultas médicas nos últimos 12 meses apenas uma vez enquanto que (59%) não sentiu
necessidade de consultar o farmacêutico nos últimos 12 meses, (81%) não possuía plano de saúde
privado e (87%) confirmaram haver gastos monetários na compra de medicamentos nos últimos 12
meses.
A partir destes dados pode-se ver que a automedicação está mais freqüente entre aqueles
que fazem consulta médica apenas uma vez no período de 12 meses, reforçando a idéia de que a
automedicação na maioria das vezes é inadequada provocando a prática da farmácia domiciliar, pois
nesse período de tempo pode haver o uso de antigas receitas médicas (Mastroianni et al., 2011).
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Tabela III - Distribuição do consumo de medicamentos prescritos e não prescritos segundo
indicadores de utilização de serviços de saúde.
Consumo exclusivo Consumo simultâneo
de medicamentos
de medicamentos
únicos prescritos
prescritos ou não
n=142 (%)
n=44 (%)
Procura por atenção à saúde nas duas últimas semanas
Sim
42
41
Não
58
59
Internação hospitalar nos últimos 12 meses
Sim
19
11
Não
81
89
N° de consultas médicas nos últimos 12 meses
0
3
41
1
19
20
2
33
20
>3
45
19
Consulta o farmacêutico nos últimos 12 meses
0
60
66
1
7
20
2
1
7
Maior ou igual a 3
31
7
Posse de plano de saúde privado
Sim
50
29
Não
50
71
Gastos monetários com medicamentos nos últimos 12 meses
Sim
96
100
Não
4
Indicadores de uso
de serviço de
saúde

Consumo exclusivo
de medicamentos
não prescritos
n=68(%)

Valor de p

12
88

0,000

6
94

0,000

14
65
13
7

0,000

59
30
7
3

0,000

19
81

0,000

87
13

0,074

CONCLUSÃO
De acordo com os resultados observados pôde-se ver que a automedicação influencia a
diminuição das idas regulares ao médico, fato que também pode ser explicado pelo
congestionamento nos serviços de saúde. Para minimizar a prevalência da automedicação poderiam
ser criadas políticas públicas que preconizassem a capacitação de profissionais especializados em
oferecer informações adequadas a respeito do uso racional de medicamentos e seus riscos em
relação ao uso indiscriminado dos mesmos.
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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E ESTILO DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Kesley Pablo Morais de Azevedo¹; Naiara Maely Araújo Cardoso²; Adalberto Veronese da Costa³

Resumo: O objetivo desse trabalho foi analisar o nível de qualidade de vida no trabalho e o estilo de
vida dos profissionais de Educação Física da Rede Pública do Município de Mossoró – RN. A
pesquisa caracterizou-se como descritiva exploratória de cunho transversal, a população foi de 55
professores lotados na Secretaria de Educação do Município de Mossoró, a amostra foi composta
por 20 professores, sendo 10 do sexo masculino com média de idade de 48± 6,0 e 10 do sexo
feminino com média de 49,4± 5,0. Como instrumento para avaliar o nível de qualidade de vida foi
utilizado à escala de avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho percebido por Professores de
Educação Física do Ensino Fundamental e Médio (QVT– PEF), assim como para avaliar o estilo de
vida, o Perfil de Vida Individual (PEVI). O tratamento estatístico utilizado foi o descritivo por meio
da freqüência simples e relativa, medidas de tendência central e dispersão. Os resultados mostram
que, 85% dos professores estão satisfeitos com a qualidade de vida no trabalho, apenas 15%
indecisos. Identificaram a insatisfação nos quesitos remuneração e compensação, condições de
trabalho e nas relações pessoais. No nível de estilo de vida, 85% apresentaram-se como positivo e
15% intermediário, o número destes últimos obteve um aumento considerável nos componentes
nutrição e atividade física. Conclui-se que apesar da insatisfação quanto aos itens remuneração e
compensação, os professores de Educação Física da rede pública de ensino de Mossoró-RN,
possuem uma boa qualidade de vida e estilo de vida saudável.
PALAVRAS – CHAVE: Educação Física; Qualidade de Vida; Saúde.
¹Discente do curso de Educação Física da Faculdade de Educação Física, Campus Central, UERN. E-mail:
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INTRODUÇÃO:
A qualidade de vida é interpretada pela sociedade de modo que este termo está sempre
associado ao bem estar social e físico do ser humano, ou seja, as relações em que o mesmo está
inserido, viver bem com sua saúde e consigo mesmo.
Novos estudos estão sendo divulgados sobre o termo abordado, entre eles a preocupação em
avaliar a qualidade de vida dos trabalhadores, portanto, é de suma importância inserir o profissional
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de Educação Física neste quadro, para que desta forma possamos analisar a qualidade de vida de
uma agente que é responsável pela promoção da saúde.
Este trabalho possibilitará analisar o nível de qualidade de vida do profissional no âmbito
escolar, onde os mesmos exercem suas funções, e desta forma acarretará em informações relevantes
não só aos órgãos competentes, e sim a toda sociedade, considerando que são poucos os estudos
envolvendo a qualidade de vida dos profissionais de Educação Física e sua atuação no trabalho
(LEMOS, 2007).
As políticas públicas municipais e estaduais necessitam de um melhor diagnóstico quanto à
saúde dos professores de Educação Física. “É de fundamental importância que sejam criadas
discussões sobre educação e promoção de saúde no ambiente, visando novas alternativas de
operacionalização através de programas que possibilitem um estilo saudável de seus professores”
(ROCHA, FERNANDES, 2008).
A qualidade de vida dos professores de Educação Física necessita ser estudada uma vez que
um estilo de vida comprometido poderá influenciar no estado de saúde dos seus alunos, e
consequentemente, no processo educacional. No entanto, a investigação deste tema inclui a
preocupação que as políticas públicas possam colaborar como também o interesse dos indivíduos
envolvidos e até mesmo dos profissionais da saúde para que desenvolvam ações de intervenção que
minimizem os danos causados pela prática profissional.
Entretanto, poucas informações existem em relação à qualidade de vida dos professores de
Educação Física na cidade de Mossoró. Desta forma, este estudo objetiva analisar o nível de
qualidade de vida no trabalho e estilo de vida dos profissionais de Educação Física da Rede Pública
Municipal de Mossoró-RN.

MATERIAL E MÉTODOS
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Esta pesquisa é caracterizada como descritiva exploratória de cunho transversal que
segundo THOMAZ, NELSON, SILVERMAN (2007), ao contrário de observar o comportamento
do sujeito solicitar que respondam as questões com a finalidade de obter informações.
Na gerência do Município de Mossoró, existem 55 professores de Educação Física em
que 39 estão lotados na zona urbana, 10 na zona rural e seis em cargos administrativos.
Neste estudo, não participaram professores aposentados ou que estavam afastados do seu
cargo, contratados temporariamente, que não tivessem diploma em Educação Física e os que
estejam ocupando cargos administrativos. Sendo assim a população foi de 39 professores lotados na
zona urbana atuantes na rede pública de ensino. No entanto, 14 professores estavam afastados, de
férias, licença maternidade e ocupação de cargos administrativos, cinco professores não foram
encontrados na escola ou não quiseram participar, portanto, a amostra foi composta por 20
professores de Educação Física que correspondiam aos critérios de inclusão.
Foram utilizados como instrumentos a QVT-PEF - “Escala de Avaliação da Qualidade de
Vida no Trabalho Percebida por Professores de Educação Física do Ensino Fundamental e Médio”
(BOTH et al., 2006), PEVI - na avaliação do Estilo de Vida Será aplicado o “Perfil do Estilo de
Vida Individual” (NAHAS, BARROS, FRANCALACCI, 2000). O QVT-PEF compreende um
questionário compostas por 34 questões, distribuídas em oito dimensões, que avaliam remuneração
e compensação (D1), condições de trabalho (D2), oportunidade imediata para uso e
desenvolvimento de capacidades humanas (D3), oportunidade futura de crescimento e segurança
(D4), integração social na organização do trabalho (D5), constitucionalismo na organização de
trabalho (D6), trabalho e espaço total de vida (D7) e relevância social da vida no trabalho (D8).
Foi entregue aos órgãos competentes das escolas de Mossoró, tais como a Secretaria de
Educação do Município e a 12ª DIRED, um ofício para obtenção da relação das escolas com
endereço e nome dos profissionais de Educação Física que atuam nas mesmas. Em seguida, foi feito
um mapeamento para uma melhoria na obtenção dos dados. A aplicação dos questionários foi feita
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nas escolas onde se reservou uma sala na própria escola para o preenchimento do questionário
respeitando a individualidade de cada sujeito. Esta pesquisa segue determinações da lei 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde através do Conselho e do Comitê de Ética em pesquisa da UERN,
protocolo 071/2010.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Dos sujeitos estudados, 10 foram do gênero feminino com média de idade de 49,4± 5,2 e 10
do gênero masculino com média de idade de 48± 6,0. Todos os participantes estão entre graduados
e especializados.
Foi enfatizado a relação da qualidade e o estilo de vida com o Tempo de Serviço na
Instituição (TSI), de ensino em que os mesmos prestam serviço, como também o Tempo de Serviço
na Profissão (TSP).
Os resultados mostraram que a média dos avaliados com relação ao TSI foi de 5,1± 10,5
mínina de dois e máxima de 31. O TSP obteve média de 24,9± 6,7, mínima de 10 e máxima de 34
anos de tempo de serviço.

Percepção dos Professores Sobre a Qualidade de
Vida no Trabalho

0%

15%
Insatisfeito
Indeciso
Satisfeito

85%

Gráfico 1- Valores gerais do nível de qualidade de vida no trabalho dos professores municipais de
educação física Mossoró-RN
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De acordo com o Gráfico 1, os professores de Educação Física encontram-se satisfeitos
segundo a classificação geral da qualidade de vida. Este resultado é homogêneo ao estudo de
FARIAS et al (2008), os professores que tem um grau de estabilidade no trabalho apresentam estas
características. Provavelmente, esse alto índice pode estar diretamente ligado a uma suposta
estabilidade financeira, pois todos passaram por um processo de concurso público para assumirem
seus cargos. Esse alto-índice também pode estar associado ao comodismo de alguns, com relação a
sua atuação profissional, deixando-se levar pela mesmice do dia-a-dia.
Supostamente os 15%, referem-se aos indecisos, que evidenciam as condições de trabalho
impostas aos profissionais

pesquisados,

portanto,

faz-se

necessário

que

investimentos

governamentais sejam efetuados nesta área, para que os docentes possam exercer sua função da
melhor maneira possível.
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Gráfico 2- Valores dos domínios da qualidade de vida no trabalho dos professores municipais de
educação física Mossoró-RN
Segundo os dados obtidos com os professores, considerando os domínios da qualidade de
vida no trabalho apresentam um alto índice de indecisão e insatisfação no D1, que se refere à
remuneração e compensação. Estes resultados não são opostos aos estudos de LEMOS,
NASCIMENTO, BORGATTO (2007). Que mesmo apresentando satisfação na qualidade de vida
apresentam altos índices de insatisfação a este domínio.
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No D5 que se refere a integração social na organização do trabalho, houve um aumento de
indecisos por parte dos professores. Isso pode estar associado à falta de valorização de trabalho
destes e da diferença com que os mesmo são tratados mediante aos profissionais que atuam em sala
de aula. Por outro lado, pode estar ligado também ao desinteresse dos próprios, para uma construção
de uma aprendizagem qualificada.
Os professores de Educação Física, mesmo demonstrando insatisfação à remuneração e
compensação (D1), além de um índice equivalente nas condições de trabalho (D2) e a integração
social (D5), possuem uma boa qualidade de vida. É necessário que haja uma maior valorização do
trabalho destes professores, para que os próprios possam construir em conjunto com toda equipe
docente da escola, uma educação promissora.

Percepção dos Professores sobre o Perfil do
Estilo de Vida

0% 15%
NEGATIVO
INTERMEDIARIO

85%

POSITIVO

Gráfico 3 – Valores gerais do estilo de vida dos professores municipais de educação física
Mossoró-RN
A maior parte da amostra obteve resultado positivo segundo índice geral de estilo de vida
que está representado no gráfico 3, dados estes que se mostram favoráveis ao grupo avaliado.
Provavelmente, esses 15% referente aos intermediários, estão ligados à nutrição e atividade física,
de modo que a rotina imposta ao docente não lhe possibilita reservar um tempo necessário para
exercitar-se, assim como para alimentar-se de forma adequada.
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Os cuidados com a alimentação e a prática de exercícios não difere aos professores de
Educação Física, quando a casos de estilo de vida negativos, com a falta de atividade física esses
profissionais estão correndo vários riscos, como também transtornos musculoesqueléticos,
respiratórios e mentais. A atividade física e cuidados com a alimentação é o mais importante, além
de estar bem no ambiente de trabalho e familiar (VEDOVATO; MONTEIRO, 2008).
Desta forma, cabe aos docentes refletirem sobre o seu estilo de vida, pois estão pecando em
aspectos que estão diretamente relacionados com a Educação Física, o que aumenta a sua
responsabilidade, por terem consciência de como levar uma vida de forma salutar, mas que em
muitos momentos, não vivenciam no seu cotidiano, o que dificulta na busca de um estilo saudável
pela sociedade que se espelham nesses especialistas da saúde.

Percepção dos professores, considerando os
componentes do PEVI
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15
12

Perfil Negativo
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Comportamento
Preventivo

Atividade Física

1

3

5

Perfil Intermediario
Perfil Positivo

Controle do
Estresse

4 5

Relacionament
os

5

Nutrição

3

15

11

Gráfico 4- Valores dos escores do estilo de vida dos professores municipais de educação física
Mossoró-RN
De acordo com o gráfico 4, os professores apresentaram um bom estilo de vida, com
diferenças apenas nos itens atividade física e nutrição, que juntos estão entre 40% e 45% em relação
ao perfil positivo, portanto, é de suma importância que os profissionais de Educação Física
reservem um tempo necessário para a prática de atividades físicas, além de manter uma alimentação
equilibrada, tornando-se desta maneira uma referência no seu trabalho e mantendo a sua saúde.
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Esse fato pode estar ocorrendo, pelo fato dos professores estarem associando a atividade
física que aplicam nas suas aulas, como a sua própria atividade física. É necessário que seja
reservado um tempo para que o docente possa realizar atividades físicas, contribuindo para o seu
bem estar social e físico, e conseqüentemente, melhorando gradualmente o seu estilo de vida de
uma maneira saudável.

CONCLUSÃO

Conclui-se que os professores de Educação Física da rede pública de ensino do município de
Mossoró-RN, mesmo demonstrando insatisfação em relação à remuneração e compensação,
condições de trabalho e a integração social, na escala de relação da Qualidade de Vida percebida
por Professores de Educação Física - QVT-PEF, e nos quesitos nutrição e atividade física, na
avaliação do Perfil do Estilo de Vida Individual - PEVI, os docentes possuem uma boa qualidade de
vida, assim como um estilo de vida saudável.
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RESPOSTA DO CORTISOL EM MACHOS DO SAGUI-COMUM, Callithrix
jacchus, DECORRENTE DE VARIAÇÕES ESPACIAIS EM AMBIENTE DE CATIVEIRO
Joselena Mendonça Ferreira1; Ana Cláudia Sales Rocha Albuquerque;2 Nicole Leite
Galvão Coelho3; Maisie Mitchele Barbosa1; Ana Cecília de Menezes Galvão4
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi investigar a variação nos níveis de cortisol em função de desafios
físicos/ambientais em machos do sagui comum (Callithrix jacchus) para corroborar a validação desta espécie como
modelo animal para estudo de desordens mentais associadas ao estresse. Foram utilizados 5 machos adultos submetidos
a 3 fases experimentais distintas: Fase basal (Fb), os animais permaneceram na gaiola, de tamanho 2x2x1m, durante 28
dias e as coletas de fezes, para dosagem hormonal, foram realizadas em dias alternados. Fase F1 (ambiente novo), os
animais foram transferidos para gaiolas similares as da Fb, onde permaneceram por 7 dias. E a Fase F2 (ambiente novo
com restrição espacial), os animais foram colocados em gaiolas de dimensões menores que as anteriores, onde
permaneceram por 7 dias. Nas duas últimas fases, as coletas de fezes foram realizadas diariamente. Os níveis de cortisol
foram medidos pelo teste ELISA. Não foi detectada nenhuma alteração significativa nos níveis hormonais entre as fases
F1 e F2. E foi observado um aumento nos níveis de cortisol no ambiente com restrição espacial (F2), em relação a fase
basal (Fb). Esses resultados indicam que apenas a mudança ambiental, sem restrição espacial, não é um estressor tão
severo para esta espécie, importante informação ao se planejar estudos de desordens mentais associadas ao estresse.
PALAVRAS-CHAVE: Cortisol; Desordens mentais; Estresse; Sagui.

INTRODUÇÃO
As pesquisas que envolvem o estudo do comportamento de animais sejam em ambiente
natural ou em cativeiro proporcionam contribuições importantes do ponto de vista científico, uma
vez que enfatizam a busca pela compreensão do comportamento humano, dos processos cognitivos
e correlatos da atividade cerebral, da conservação e manejo dos recursos naturais e ainda existem
aquelas relacionadas ao bem-estar animal (YAMAMOTO, 2006). Por vezes ocorre a sobreposição
desses estudos, onde é possível relacionar algumas dessas áreas para o entendimento de
determinado fator. Assim, resultados comportamentais são relacionados a efeitos hormonais,
genéticos ou a diferença espacial na qual o animal está inserido em determinado contexto
ambiental.
O estudo de variações hormonais em animais no ambiente de cativeiro tem revelado
uma série de dados importantes quanto à descrição de patologias, de variações em períodos
reprodutivos, ou efeitos de agentes estressores (ALBUQUERQUE, 2003; RIBEIRO et al., 2007;
SILVA et al., 2008; GALVÃO-COELHO, 2009) geralmente atrelados aos comportamentos
exibidos pelos animais no mesmo período de estudo.
O uso de animais de biotérios tem fornecido uma miríade de informações no que diz
respeito ao entendimento de vários processos fisiológicos e patológicos (MONTEIRO et al, 2009).
Dentre os animais utilizados nas pesquisas na área neurobiológica, os primatas não-humanos tem se
destacado como modelo experimental em resposta ao estresse, uma vez que as semelhanças
fisiológicas, anatômicas, sociais e a proximidade filogenética facilitam a estrapolação dos
resultados para a espécie humana (SALTZMAN et al., 1998; ABBOTT et al., 2003; SOUSA;
PONTES, 2008).
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Entre os animais não-humanos utilizados nesses estudos, o sagui comum (Callithrix
jacchus) tem sido amplamente empregado em pesquisas recentes, tanto em ambiente natural como
em cativeiro (ALBUQUERQUE, 2003; GALVÃO-COELHO, 2007). Este primata neotropical é
endêmico da região Nordeste do Brasil e pertencente à família Callithrichidae, a qual apresenta
como características uma ampla plasticidade adaptativa e organização social com sistema
cooperativo de cuidado a prole. Esses animais vivem em grupos de três a quinze indivíduos em
ambiente natural, sendo geralmente monogâmicos, ou seja, apenas um casal reprodutor existente
por grupo onde os demais indivíduos subordinados do grupo auxiliam no cuidado da prole do casal
reprodutor (ABBOTT et al., 1997). Em ambiente de cativeiro, estudos relatam que a privação
desses animais ao convívio social elevam suas taxas de estresse, aumentando assim os índices de
cortisol em detrimento de desafios físicos e sociais (SILVA et al., 2008).
O cortisol é um hormônio glicocorticóide liberado pelo córtex adrenal através da
regulação pelo eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) (GUYTON, 2008). Apesar de haver
variantes no que se refere aos níveis desse hormônio em diferentes espécies e dentro da mesma
espécie de acordo com o sexo, idade e o posto social do indivíduo (ABBOTT, et al., 2003), seus
níveis circulantes no plasma sanguíneo se elevam durante períodos de estresse físico ou emocional.
Essa elevação proporciona o aumento da glicemia e direciona a energia resultante para respostas
importantes para situações de desafios (GUYTON, 2008) e ainda, estimula o sistema imunológico
inato (PADGETT; GLASER, 2003).
Tendo em vista a necessidade de compreensão das doenças do cérebro, as pesquisas
neurobiológicas que enfocam essas patologias têm procurado investigar fatores etiológicos,
esclarecer mecanismos multidisciplinares, utilizar diferentes métodos de investigação ou ainda
propor novas abordagens terapêuticas. Nesse contexto, o presente trabalho utilizou o sagui
(Callithrix jacchus) como modelo experimental para investigar o perfil de variação nos níveis de
cortisol em função de desafios físicos/ambientais, para corroborar a validação desta espécie como
modelo animal para estudo de desordens mentais associadas ao estresse.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizados cinco machos adultos do sagui (Callithrix jacchus) residentes em
ambiente de cativeiro. O biotério onde foi realizado o estudo fica localizado no Núcleo de
Primatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN. Esses animais foram
submetidos ao protocolo nutricional e higiênico-sanitário adequado para a criação dessa espécie em
cativeiro.
O estudo ocorreu durante o ano de 2010 e abrangeu três diferentes fases experimentais:
a fase basal (Fb) e mais duas outras fases (F1 e F2) que funcionaram como agentes estressores. A
Fase basal ou Fase controle (Fb), teve duração de 28 dias, durante a qual os animais foram mantidos
em gaiolas individuais de alvenaria com medidas de 2,0 x 2,0 x 1,0 m com teto e parede posterior
de tela de arame e teve como finalidade estabelecer um perfil hormonal para cada animal. As
coletas de fezes foram realizadas em dias alternados para posterior mensuração dos níveis de
cortisol. Na fase de ambiente novo (F1), os animais foram transferidos para uma gaiola nova, com
dimensões similares às gaiolas utilizadas na Fase Fb. Esta fase teve a duração de sete dias e as
coletas de fezes foram realizadas diariamente. Na terceira e última fase (F2), ambiente novo com
restrição espacial, os animais foram transferidos para uma gaiola nova, com aproximadamente
metade do tamanho das gaiolas usadas nas fases anteriores. As coletas de fezes também foram
realizadas diariamente no intervalo de sete dias. No total, as coletas realizadas durante as três fases
tiveram a duração de vinte e oito dias.
As coletas de fezes dos animais foram realizadas sempre no horário entre as 6:30 9:00h da manhã para evitar influências do ritmo circadiano sobre as concentrações hormonais. Estas
foram devidamente identificadas e armazenadas em tubos individuais e congeladas a -20º C. Os
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níveis de cortisol foram dosados pelo teste ELISA, seguindo o protocolo proposto por Sousa e
Ziegler (1998). Foram determinados os valores de cortisol em ng/g de fezes e calculados os
coeficientes de variação intra e inter-ensaios. Para realizar a análise estatística, os dados foram
normalizados utilizando-se o logaritmo de base dez. O teste paramétrico ANOVA para medidas
repetidas foi utilizado para investigar possível variação de hormônios entre as fases experimentais,
o valor de significância p foi fixado em p≤0,05.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise das variações nos níveis hormonais, ao longo das fases experimentais, é
mostrada na figura 1. Foi verificada uma elevação significativa do cortisol entre a fase basal (Fb) e
a fase F2 (p = 0,004). Quanto às variações entre as fases Fb e F1, apesar da diminuição dos níveis
de cortisol após a mudança de ambiente, não foi possível observar nenhuma alteração
estatisticamente significativa nos níveis de cortisol fecais (p = 0,007).

Figura 1 – Valores observados para o cortisol fecal (ng/g) dos cinco machos de C. jacchus nas três fases experimentais:
Fb (basal), F1 (ambiente novo) e F2 (ambiente novo com restrição espacial).
* diferenças significativas: Teste ANOVA para medidas repetidas; p≤ 0,05.

Poucos estudos relatam as modificações em níveis hormonais a partir de agentes
estressores em machos de Callithrix jacchus, tanto em ambiente natural quando em ambiente de
cativeiro, sendo a sua grande maioria, referentes a estratégias reprodutivas e convívio social destes
(PONTES, 2006; BARBOSA, 2009; SOUSA et al., 2009).
Alguns estudos com diferentes espécies animais, que utilizaram ambiente novo como
agente estressor, identificaram modificações significativas nos níveis de cortisol, principalmente
quando a modificação ambiental era acompanhada de separação social (peixes: SLOMAN, 2001;
primatas não-humanos: RIBEIRO et al., 2007, felídeos: CASTRO, 2009). Entretanto, GalvãoCoelho (2009) não observou alterações nos níveis de cortisol fecal em machos adultos de C.
jacchus quando estes foram expostos a um ambiente novo em companhia de um co-específico de
mesmo sexo. Aumento dos níveis desse hormônio só foi observado quando machos não aparentados
eram separados e expostos a um novo ambiente.
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A redução do funcionamento do eixo HPA pode ser observada quando primatas nãohumanos convivem em grupos sociais e utilizam estratégias comportamentais de redução de
estresse, estes elevam suas interações sociais positivas com demais representantes do grupo,
principalmente com fêmeas e infantes (DE VRIES et al., 2003).
Nosso resultado, aumento nos níveis do glicocorticóide cortisol em função da restrição
espacial (F2), corrobora outros estudos que demonstram a reatividade ao estresse do sagui em
situações de desafios ambientais. Segundo Cunha et al. (2005), quando submetidos a agentes
estressores provindos de estímulos (químicos, físicos e psicológicos) que ameacem a sua
estabilidade interna, a maioria dos mamíferos desenvolvem uma resposta fisiológica complexa
também conhecida como resposta ao estresse. Essa, por sua vez, desencadeia uma série de reações
relacionadas, e uma delas é a liberação de glicocorticóides e catecolaminas que podem inclusive
modular o sistema imunológico. Em seu estudo com agentes estressores em Callithrix jacchus,
Cunha et al. (2005) obtiveram respostas significativas na contagem de leucócitos no plasma
sanguíneo desses animais, onde verificou-se, a partir da utilização do paradigma intruso/residente,
um aumento na contagem dessas células, em relação a fase basal (antes da introdução do intruso)
tanto quando submetidos a fase de estresse (15 minutos após a exposição do indivíduo intruso)
quanto na fase de recuperação (120 minutos após o término da exposição). Isso comprova o
aumento das linhas de defesa nos animais dessa espécie quando submetidos a situações de desafios
ambientais.
CONCLUSÃO
Sendo assim, verificamos que apenas a mudança ambiental com restrição espacial
elevou os níveis de cortisol de maneira mais intensa. Apenas a mudança ambiental, sem restrição
espacial, não é um estressor tão severo para esta espécie. Estas são informações importantes a serem
consideradas ao se planejar estudos sobre estresse com esta espécie. E contribuem ainda para a
validação desse modelo animal para estudos de desordens mentais associadas ao estresse e no
acréscimo aos resultados encontrados nas pesquisas nas demais abordagens do Grupo de Pesquisa
em Doenças do Cérebro, as quais estão em desenvolvimento na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN).
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RESPOSTAS COMPORTAMENTAIS DE MACHOS DE SAGUI COMUM, Callithrix
jacchus, EM DECORRÊNCIA DE MODIFICAÇÕES AMBIENTAIS ESPACIAIS
Joselena Mendonça Ferreira1; Ana Cláudia Sales Rocha Albuquerque2; Kamila Barbosa dos
Santos1; Nicole Leite Galvão Coelho3; Ana Cecília de Menezes Galvão4
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi investigar como o Callithrix jacchus responde comportamentalmente diante
de duas situações de estresse físico/ambiental, com a finalidade de contribuir para a validação dessa espécie para
estudos relacionados ao estresse e suas desordens mentais associadas. Os comportamentos analisados foram:
autocatação, marcação de cheiro e piloereção. 5 machos adultos foram submetidos a 3 fases experimentais distintas:
Fase basal (F1), os animais permaneceram na gaiola, de tamanho 2x2x1m durante 28 dias e as coletas de dados foram
realizadas em dias alternados; Fase F2 (ambiente novo), os animais foram transferidos para gaiolas similares as da Fb. E
a Fase F3 (ambiente novo com restrição espacial), os animais foram colocados em gaiolas de dimensões menores que as
anteriores. Nas duas últimas fases os animais permaneceram nas gaiolas por 7 dias e as coletas de dados foram
realizadas diariamente. A análise estatística foi realizada utilizando-se o teste não-paramétrico ANOVA de Friedman e
Wilcoxon. Verificou-se uma redução no período da autocatação e aumentos das freqüências de piloereção entre F1 e F2.
E o aumento do comportamento de autocatação e redução dos outros dois comportamentos entre F2 e F3. Estes animais
apresentaram uma resposta comportamental mais intensa na F2 que na F3. Possivelmente houve a ativação do eixo
HPA durante a F3. Para melhor esclarecer os resultados encontrados faz necessária uma análise dos níveis hormonais de
cortisol, próximos passos deste estudo, onde serão finalizadas as dosagens destes hormônios a fim de esclarecer como
estes animais se comportam diante de tais situações de estresse.
PALAVRAS-CHAVE: Autocatação; Estresse; Marcação de cheiro; Piloereção; Sagui.

INTRODUÇÃO
O estudo do comportamento animal tem se difundido bastante em diferentes áreas
científicas e tem requerido uma investigação ampla a questões relativas à ontogênese de um
determinado comportamento, dos mecanismos que levam ao seu desenvolvimento e inclusive a
questões relativas a sua evolução (YAMAMOTO, 2006). Muitos desses comportamentos possuem
em comum uma determinada causa, ou mesmo estão associados a mecanismos fisiológicos e
psicológicos. Por essa razão uma observação de um determinado comportamento pode levar a
investigação posterior de resultados fisiológicos (endócrinos e neurais) que comprovem e enfatizem
ainda mais determinadas hipóteses atreladas a ele.
Vários estudos, referente à investigação e entendimento de patologias humanas, se
utilizam de modelos animais para averiguar possíveis problemáticas existentes com relação a
determinadas doenças humanas (CALZAVARA et al., 2004, SILVA et al., 2008). A verificação de
determinado perfil comportamental pode ocorrer através de aplicações de diferentes agentes
estressores aos animais, para a obtenção de respostas sejam elas fisiológicas ou comportamentais
(SLOMAN, et al.,2001; RIBEIRO et al., 2007, CASTRO, 2009).
Dentre as espécies amplamente utilizadas, o Callithrix jacchus (LINNAEUS, 1758),
também conhecido como sagui comum tem sido alvo de estudos recentes relacionados ao estresse.
Esta espécie pertence à família Callithrichidae e tem como característica um sistema de reprodução
monogâmico. Porém, quanto a sua empregabilidade na atuação de agentes estressores de respostas a
fatores (individuais e socias) como decorrência de determinadas patologias ainda há poucos dados
na literatura sobre esta espécie (GALVÃO-COELHO, 2009). Diante da diversidade de informações
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requeridas para a compreensão de doenças que afetam o sistema nervoso humano, o estudo do
comportamento do Callithrix jacchus poderá dispor de novo material para futuras aplicabilidades na
validação de respostas ao estresse e/ou serem demonstradas nos estudos de patologias cerebrais.
Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo investigar como o sagui
comum responde, de forma comportamental, a situações de estresse, no sentido de validá-lo como
modelo experimental para estudos relacionados às desordens mentais associadas ao estresse.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizados cinco machos adultos do sagui (Callithrix jacchus), residentes de
ambiente de cativeiro. O biotério onde foi realizado o estudo fica no Núcleo de Primatologia da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Esses animais foram submetidos ao
protocolo nutricional e higiênico-sanitário adequado para a criação dessa espécie em cativeiro.
O estudo ocorreu durante o ano de 2010 e abrangeu três diferentes fases experimentais:
a fase basal (F1) e mais duas outras fases (F2 e F3) que funcionaram como agentes estressores. A
Fase basal ou Fase controle (F1), teve duração de 28 dias, durante o qual os animais foram mantidos
em gaiolas individuais de alvenaria com medidas de 2,0 x 2,0 x 1,0 m com teto e parede posterior
de tela de arame. Esta fase teve como finalidade estabelecer um perfil comportamental para cada
animal e as coletas de dados foram realizadas em dias alternados. Na segunda fase de ambiente
novo (F2), os animais foram transferidos para uma gaiola nova, com dimensões similares às gaiolas
da fase F1 e as coletas de dados foram realizadas diariamente. Na terceira e última fase, ambiente
novo com restrição espacial (F3), os animais foram transferidos para uma gaiola nova com
aproximadamente metade do tamanho das gaiolas usadas nas fases anteriores. As coletas de dados
também foram realizadas diariamente no intervalo de sete dias. No total, as coletas realizadas
durante as três fases tiveram a duração de vinte e oito dias.
As coletas de dados dos animais foram realizadas sempre no horário entre as 6:30 9:00h da manhã para evitar influências do ritmo circadiano sobre os comportamentos. Adotando-se
o etograma de Stevenson & Poole (1978), os comportamentos analisados foram os de autocatação,
marcação de cheiro e piloereção individual, os quais podem sofrer modificações em situações
extressantes.
A análise estatística foi realizada a partir dos testes ANOVA de Friedman e Wilcoxon,
utilizados para investigar possíveis variações dos comportamentos entre as fases. O valor de
significância p foi fixado em p≤0,05.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O comportamento de autocatação variou entre as fases do estudo (ANOVA Friedmanx²(2) = 19,2; p = 0,000), ocorrendo menores períodos deste comportamento na fase de ambiente
novo (F2) com relação à fase basal (F1) [auto2 + auto1 (Z = -3,206; p = 0,000)] e ambiente novo
com restrição espacial (F3) [auto2 + auto3 (Z = -2,723 p<0,05, p = 0,006)]. Não houve diferença
significativa entre os períodos de autocatação na F1 com a F3 [auto3+ auto1 (Z = -0,013, p<0,05, p
= 0,99), conforme apresentado na Figura 1.
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Figura 1- Box plot do comportamento de autocatação para os cinco machos submetidos às três fases experimentais: F1
(Auto1), F2 (Auto2) e F3 (Auto3).

Para a marcação de cheiro (Figura 2) também foi observado variações ao longo do
estudo [ANOVA Friedman (x²(2) = 30,7, p = 0,000)]. Foi observada uma redução deste
comportamento na fase de ambiente novo com restrição espacial (F3) em relação a fase basal (F1)
[marc1 + macr3 (Z = -4,391, p = 0,000)] e ao ambiente novo sem restrição espacial (F2) [marc2 +
marc3 (Z = -4,423, o p = 0,000)]. Porém, não houve uma diferença significativa entre a fase basal
(F1) e ambiente novo sem restrição espacial (F2) [marc1 + marc2 (Z = -0,681, p = 0,416)].

Figura 2- Box plot do comportamento de marcação de cheiro nos cinco machos submetidos às três fases experimentais:
F1 (Marc1), F2 (Marc2) e F3 (Marc3).

A frequência piloereção (Figura 3) também variou entre as fases do estudo [ANOVA
Friedman (x²(2) = 8,761, p = 0,013)]. Houve um aumento entre a fase basal F1 e ambiente novo
(F2) [pilo2 + pilo1 (Z = -1,985, p = 0,04)]. E uma redução entre e o ambiente novo sem restrição
(F2) e com restrição (F3) [pilo3 + pilo2 (Z = -2,935, p<0,05, para o p = 0,003)]. Não houve

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

1060

diferenças significativas, entre a fase F1 e o ambiente com restrição (F3) [pilo1 + pilo3 (Z = -1,449,
p = 0,147)].

Figura 3- Box plot do comportamento de piloereção individual para os cinco machos submetidos às três fases
experimentais: F1 (Pilo1), F1 (Pilo2) e F2 (Pilo3).

Em relação ao comportamento de piloereção, os resultados mostraram que houve um
aumento da sua frequência no ambiente novo (Pilo2), com relação à fase basal (Pilo1) e ambiente
novo com o de restrição (Pilo3). Apontando que houve um aumento de atividade do sistema
nervoso autônomo que está envolvido como resposta ao estresse e a ansiedade (DETTLING et al.,
2002). Isto pode ser decorrente da redução do comportamento de autocatação, o qual é considerado
um redutor de tensão, pois libera ocitocina, hormônio redutor do funcionamento do eixo
Hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) (DE VRIES et al., 2003), responsável pela regulação de
glicocorticóides tais como o cortisol, considerado o principal glicocorticóide atuante em primatas e
um hormônio importante em respostas relacionadas ao estresse (GUYTON, 2008).
Por outro lado, foram observadas reduções nas freqüências de piloereção e marcação de
cheiro na F3. A marcação de cheiro é considerada um indicador de ansiedade (CUBICCIOTTI et
al., 1986; BARROS; TOMAZ, 2002). Esta redução pode ter ocorrido em função da elevação dos
períodos de autocatação, nesta fase, segundo Hoffmann & Giaquinto (2006) os comportamentos, de
uma maneira geral, são usualmente induzidos por estímulos ambientais ou por estímulos externos
(receptores viscerais e centrais), sendo estes monitorados por um sistema de retroalimentação
sensorial. Nesse sentido, agentes estressores acabam promovendo a ativação do sistema nervoso
autônomo simpático em decorrência da modificação do ambiente de cativeiro, já que este é o
responsável pela ativação e consequente redução de estímulos comportamentais estressores
(GALVÃO-COELHO, 2009).
Sendo assim, para nossa surpresa, os machos de C. jacchus quando são expostos a um
ambiente novo com restrição espacial, estressor mais severo, não apresentam uma resposta
comportamental de ansiedade ou de ativação do sistema nervoso autônomo simpático.
Apresentando uma resposta comportamental mais intensa na F2. Possivelmente houve ativação do
eixo HPA (hipófise-pituitária-adrenal) durante a F3. Para melhor esclarecer os resultados
encontrados faz necessário uma análise dos níveis hormonais de cortisol. Sendo assim, os próximos
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passos deste estudo será finalizar as dosagens deste hormônio a fim de esclarecer como estes
animais se comportam diante de situações de estresse.
CONCLUSÃO
Os machos da espécie utilizada nessa pesquisa, apresentaram uma resposta
comportamental associada ao estresse quando modificados de ambiente físico. Mas, quando são
expostos a um ambiente novo com restrição espacial parecem não apresentar uma resposta
comportamental de ansiedade ou de ativação do sistema nervoso autônomo simpático, já que houve
redução da piloereção e marcação de cheiro, provavelmente em função do aumento da autocatação
que é tido como redutor de tensão.
Pode ser que tais animais tenham ativado o eixo HPA, aumentando os níveis de cortisol
em função da restrição espacial. Pois, não é raro a dissociação entre hormônios e comportamento
em estudos sobre estresse. Assim, para melhor esclarecer os resultados encontrados, faz-se
necessário uma análise dos níveis hormonais de cortisol, o que já está sendo feito em um estudo
paralelo com dosagens deste hormônio a fim de esclarecer como estes animais se comportam
também fisiologicamente diante de tais situações de estresse.
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VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CULTIVO DA CARAPEBA Eugerres
brasilianus (CUVIER, 1830): CARACTERIZAÇÃO MACRO-MICROSCÓPICA DA
EVOLUÇÃO GONADAL DOS ESTÁGIOS REPRODUTIVOS DA ESPÉCIE.
Jônnata Fernandes de Oliveira¹; Maisa Clari Farias Barbalho de Mendonça2; Valdir
Alves de Mendonça3, Giseli L.C. Cavalcanti4, Carolina M. Torres-Silva5

RESUMO:Este estudo abordou a análise macro e microscópica das gônadas da Carapeba, Eugerres brasilianus, que
pertence à família Gerreidae, um dos mais importantes recursos pesqueiros do nordeste brasileiro e, de grande
importância na pesca comercial, artesanal e esportiva. As espécies foram coletadas durante os meses de Junho de 2010 e
maio de 2011, no canal de santa Cruz, litoral norte de Pernambuco. Essas amostras foram acondicionadas e levadas ao
Laboratório de Ecologia Marinha da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Em laboratório, foi realizada a
biometria de todos os peixes, registrando-se os seus comprimentos total e zoológico, e os pesos total e eviscerado. Após
o processo de dissecação dos exemplares, as gônadas foram coletadas, medidas quanto ao seu comprimento, peso e
largura, e seus sexos e estágio maturacional identificados, e em seguida retirou-se uma alíquota para o procedimento
histológico. Para a análise macroscópica observou-se cinco estágios de maturação gonadal para fêmeas e machos. A
análise microscópica evidenciou uma escala de cinco estágios para os machos (virgem ou imaturo, em maturação,
maduro, esvaziado e repouso), e para as fêmeas foi observada uma escala de cinco estágios maturacionais, mas o
estágio de maturação foi dividido em três fases: maturação inicial, maturação intermediária ou vitelogênese primária,
maturação final ou Vitelogênese Secundária.
PALAVRAS-CHAVE: Eugerres brasilianus; Maturação Gonadal; Pernambuco.

INTRODUÇÃO
Na região nordeste do Brasil, principalmente nos estados de Alagoas, Sergipe e
Pernambuco, os gerreídeos apresentam grande importância na pesca comercial, artesanal e
esportiva. Esta família é citada como “maior expressão na atividade da pesca nordestina”
(PEREIRA-BARROS, 1981; BEZERRA; VIEIRA; SANTOS, 2001). Dentre os representantes da
Família Gerreidae, a carapeba (Eugerres brasilianus) apresenta elevada freqüência no litoral
nordestino e uma grande representatividade na pesca artesanal local.
Embora possua uma grande importância para a pesca no nordeste, pouco se conhece
sobre a biologia dos gerreídeos. Estudos sobre a reprodução e o entendimento de suas estratégias
constituem a base para a administração pesqueira, a preservação das espécies e, principalmente,
para a atividade de piscicultura. Alguns autores ressaltam ainda a importância dos estudos
histológicos relacionados com o modo da organização celular e, mais especificamente, da estrutura
e ultra-estrutura das gônadas de teleósteos, com vistas ao conhecimento dos hábitos reprodutivos
das espécies de peixes (TAKASHIMA; HIBIYA, 1995; SANTOS; SILVA; VIANA, 1995).
Silva e Silva (1983) registram a redução nos estoques de E. brasilianus, anteriormente
capturado em quantidades expressivas no litoral de Alagoas e citam a necessidade do conhecimento
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do ciclo reprodutivo das espécies dessa família, como forma de se otimizar de uma maneira mais
racional a captura dessa espécie, evitando a captura de exemplares jovens ou no período reprodutivo
(BEZERRA; VIEIRA; SANTOS, op cit.).
Baseado nestas informações, este estudo tem como objetivo obter informações sobre a
biologia reprodutiva da carapeba (E. brasilianus), buscando promover um maior entendimento da
dinâmica populacional da espécie como subsídio para a reprodução em laboratório. E,
especificamente caracterizar os estágios macro-microscópicos da evolução gonadal.
MATERIAL E MÉTODOS
Durante o período de junho/2010 a maio/2011 foram coletados exemplares de E.
brasilianus, em coletas mensais nas colônias de pescadores do litoral norte, principalmente em
Itapissuma (Z10), Pernambuco. As amostras foram processadas e analisadas no Laboratório de
Ecologia Marinha (LEMAR), do DEPAq-UFRPE. Posteriormente, as amostras foram dissecadas
para coleta do material biológico e identificação dos sexos, sendo as gônadas mensuradas e pesadas.
Em seguida, as mesmas foram acondicionadas em solução fixadora (formol 10%) por no máximo
72 horas, e posteriormente retiradas e colocadas em uma solução conservadora (álcool a 70%).
Logo após foi retirada uma alíquota da porção mediana das gônadas para a realização de
procedimento histológico, visando à análise microscópica e determinação do estágio de maturação
sexual.
Para a classificação macroscópica foi utilizada uma escala com cinco estágios: imaturo;
em maturação; maduro; esvaziado e em repouso, de acordo com a forma, tamanho, coloração e
vascularização das mesmas (VAZZOLER, 1996). Para a análise microscópica, foram realizados
cortes histológicos nas gônadas, os quais foram submetidos à inclusão de parafina. Em seguida
esses cortes foram seccionados em micrótomo (6 μm), corados com Hematoxilina/Eosina (HE) e
examinados com o auxílio de um microscópio óptico para determinação do estágio de maturação
gonadal. Na inexistência de uma escala específica para a espécie estudada, foi utilizada a descrita
por Silva, Reis e Mello (2005).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram obtidos 553 ovários de carapebas, sendo 243 fêmeas e 310 machos.
Macroscopicamente foi possível identificar cinco estágios de desenvolvimento gonadal: estádio
virgem ou imaturo apresentaram-se alongados, como uma faixa delgada; com a coloração
variando de amarelo claro (para fêmeas) a um aspecto translúcido (para machos), ocupando menos
de um terço da cavidade abdominal. No estádio em maturação, os ovários encontravam-se com
vascularização mais visível e já torna-se perceptível o aspecto granuloso da formação dos ovócitos,
ocupando cerca de 1/3 a 2/3 da cavidade abdominal, com coloração mais amarelada e começa a
assumir um formato de “botas de cano longo”, os machos apresentaram as gônadas com aspectos
mais vascularizados e coloração esbranquiçada; no estádio maduro ou desova os ovários
apresentam coloração alaranjada, bastante irrigada, aspecto intumescido, ocupando cerca de 2/3 a
3/3 da cavidade abdominal, torna-se evidente a presença dos ovócitos, e para os machos as gônadas,
sob leve pressão, secretam um líquido viscoso e esbranquiçado; no estágio esvaziado ou repouso a
gônadas apresentaram o volume bem reduzido, com consistência flácida e foi possível observar
grânulos de coloração esbranquiçada, nas fêmeas; ou ainda a presença de líquido com coloração
amarronzado para os machos, e aspecto bem hemorrágico para ambos os sexos; na fase de repouso
as gônadas começaram a clarear, tornando-se novamente alaranjados ou amarelados e mais
intumescidos.
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Com base na identificação dos estágios de desenvolvimento das células germinativas e a
disposição dos diversos componentes histológicos, foi possível classificar sete estágios de
desenvolvimento ovariano:
- Estádio Virgem ou Imaturo: os ovários são revestidos por uma membrana de tecido
conjuntivo, contendo a túnica albugínea e o tecido seroso. Este revestimento emite projeções
originando os septos ou lamelas ovígeras; nesta fase as lamelas encontram-se organizadas,
direcionadas para o lúmen da gônada, com agrupamentos de células jovens ou ovogônias (Fase I),
que se encontra em todas as fases de desenvolvimento ovariano (Figura 1).
- Estádio em Maturação Inicial – observou-se o predomínio de ovócitos do estoque de
reserva (Fase II), ocorre o aumento do volume celular, o citoplasma é definido, o núcleo apresenta
nucléolos basófilos, que se tornam mais numerosos e basófilos e migram para a periferia nuclear. A
partir desta fase surgem ovócitos com vitelogênese lipídica (Fase II) (Figura 2).
- Maturação Intermediária ou fase de vitelogênese primária - observamos a
presença de uma grande variedade de tipos celulares, como ovócitos do estoque de reserva (Fase II),
presença marcante de numerosos ovócitos com vitelogênese lipídica inicial, apresentando vesículas
vitelinas, que indicam o inicio da formação do vitelo; e ovócitos com vitelogênese lipídica final,
onde começam a surgir grânulos de vitelo, indicando a formação da vitelogênese secundária; além
de ovócitos atrésicos, corpos marrons e células foliculares (Figura 3).

Figura 1 - Estádio Virgem – Seção transversal Figura 2 - Estádio em Maturação inicial: Ovócitos do
apresentando ninhos de ovogônias (NO), lamelas ovígeras estoque de reserva (OER) e células germinativas (CG).
(LO) estendendo-se paralelamente em direção ao lúmen Aumento 100X.
central, evidenciando camada muscular longitudinal
externa (túnica albugínea - TA) e camada circular interna
(serosa - S), e o tecido epitelial pavimentoso (TEP).
Aumento 100X

- Maturação Final ou Vitelogênese Secundária – verifica-se uma evolução nas fases
ovocitárias, surgindo ovócitos com vitelogênese lipídica e protéica, apresentando grânulos de vitelo
(Fase IV) e alguns com vitelogênese completa (Fase V), permanecem presentes ovócitos nas fases
II e III. O citoplasma encontra-se coberto de grânulos de vitelo, que começam a se fundir formando
as plaquetas vitelínicas, o núcleo migra para o pólo animal da célula e ocorre o espessamento da
zona radiata (membrana vitelina) (Figura 4).
- Maduro ou Desova – observou-se a predominância de ovócitos com vitelogênese
lipídica completa (Fase V), cobertos de grânulos de vitelo, com coloração alaranjada, em maior
numero que no estádio anterior, ocorre ovócitos em hidratação, com o citoplasma parcialmente
hialinizado, além de apresentarem um aumento considerável no diâmetro dos ovócitos (Figura 5).
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Figura 3 - Maturação Intermediária – Ovócitos do estoque
de reserva (OER), células germinativas (CG), ovócitos com
vitelogênese lipídica inicial (OVLI), ovócitos com
vitelogênese lipídica final (OVLF) (Fase III), ovócitos
atrésicos (AO), corpos marrons (CM) e células foliculares
(CF). Aumento 100x.
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Figura 4 - Maturação Final – Ovócitos com deposição
lipídica (VL), células germinativas (CG), ovócitos com
vitelogênese lipídica final (OVLF), ovócitos com
vitelogênese lipídica protéica (OVLP), plaquetas vitelínicas
(PV), ovócitos atrésicos (OA), núcleo (N) e membranas
vitelinas (MV) ou Zonas radiatas (ZR). Aumento 100x

- Esvaziado ou Desovado – apresentou-se com aspecto desorganizado; as lamelas
ovarianas encontram-se distendidas, rompidas. Ocorre presença de ovócitos remanescentes e
espaços vazios deixados por ovócitos que foram eliminados, corpos marrons, ovócitos atrésicos, e
alguns ovócitos pré vitelogênicos. As lamelas são mais longas devido ao aumento de tamanho das
gônadas (Figura 6).
- Repouso – observou-se que nessas gônadas ocorre predomínio de ovócitos prévitelogênicos (ovogônias e do estoque de reserva), restos de ovócitos em absorção, zonas
hemorrágicas, células foliculares e alguns espaços vazios (Figura 7).

FV

OVLP

OA
OVLP
OVLP
Figura 5 - Maduro ou Desova– ovócitos com vitelogênese Figura 6 - Esvaziado ou Desovado – ovócitos com
lipídica protéica (OVLP), folículos vazios (FV), ovócitos vitelogênese lipídica protéica (OVLP), folículos vazios
(FV), ovócitos hidratados (OH), ovócitos atrésicos (OA).
atrésicos (OA). Aumento 100x.
Aumento 100x.
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Figura 7 - Repouso – ovogônias (OG), ovócitos do estoque de reserva (OER), ovócitos em absorção
(AO), zonas hemorrágicas (ZH), células foliculares (CF). Aumento 100x

Para os machos foram classificados microscopicamente em cinco estádios
maturacionais:
- Virgem ou imaturo: os lúmens não são visíveis; apresentam muitas espermatogônias
(Sptg) e muitos ninhos de espermatócitos (Sptc) (Figura 1).
- Maturação - observam-se poucas espermatogônias e espermatócitos, muitos ninhos
de espermátides e muitos espermatozóides nos lúmens (Figura 2).

Figura 1 – virgem, com espermatogônias (Sptg) e
espermatócitos (Sptc). Aum.100X.

Figura 2 – Maturação, espermatogônias (Sptg),
espermatócitos (Sptc), espermátides (Sptd) e
espermatozóides (Sptz). Aum.100X.

- Maduro - muitos espermatozoides nos lúmens e poucas espermátides nas paredes
distendidas dos lumens (Figura 3).
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Figura 3 – Maduro, com espermátides (Sptd) e Figura 4 – esvaziado, lumens vazios, poucas espermátides
espermatozóides (Sptz). Aum.100X.
(Sptd) e espermatozóides (Sptz). Aum.100X.

- Esvaziado - lúmens vazios com paredes bastante delgadas; apresentam poucos
espermatozóides e espermátides (Figura 4).
- Repouso - poucas espermatogônias e muitos ninhos de espermatócitos e espermátides;
são observados poucos espermatozóides nos túbulos seminíferos (Figura5).

Figura 5 – Repouso, poucas espermátides (Sptd) e espermatozóides (Sptz). Aum.100X.

Resultados semelhantes também foram encontrados por Bezerra, Vieira e Santos (2001),
para a espécie Diapterus rhombeus, tanto para machos como para fêmeas, a análise macroscópica
também demonstrou as características parecidas com as descritas por Vazzoler (1996). Ao
microscópio as lâminas de fêmeas imaturas de D. rhombeus revelaram a presença de ovogônias,
ovócitos I e ovócitos II. Na fase de maturação, os ovários apresentaram maior ocorrência de
ovócitos III e IV. Nas gônadas maduras, verificou-se a predominância de ovócitos IV e maior
irrigação. Os ovários esvaziados apresentaram atresia, folículos rompidos e presença de tecido de
cicatrização.
O mesmo autor observou que nos testículos imaturos ocorre a predominância de
espermatogônias e espermatócitos primários. Para os testículos na fase de maturação espermatócitos
secundários e espermátides. Enquanto que nos testículos maduros ocorreram espermatócitos
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primários, secundários, espermátides e espermatozóides. Nos testículos esvaziados observou-se
desorganização tecidual, invaginações, luz reduzida e presença de poucos espermatozóides.
De acordo com Silva, Reis e Mello, (2005) observando ovários de Eugerres brasilianus,
Diapterus rhombeus e Diapterus olisthostomus, capturadas no complexo estuarino-lagunar de
Cananéia-Iguape, macroscopicamente as observações semelhantes ao nosso estudo; quanto as
características citológicas das células germinativas durante o processo de maturação foram
estabelecidas oito estádios de maturação ovarianos, definidos pela estrutura histológica dos ovários
e pela ocorrência e freqüência relativa das seis fases ovocitárias: “A” (imaturo); “Bi” (em
maturação inicial); “Bf” (em maturação final); “Ci” (maduro inicial); “Cf” (maduro final); “Di”
(parcialmente esvaziado); “Df” (totalmente esvaziado); e “R” (em recuperação). ovogônias, ovócito
em estádio cromatina-nucleolar, ovócito perinucleolar, ovócito cortical-alveolar, ovócito
vitelogênico e ovócito maduro.
Estas mesmas estruturas celulares foram observadas nos diversos estádios de
desenvolvimento gonadal para a espécie em estudo sendo observadas em fêmeas ovogônias,
ovócitos em estádio cromatina-nucleolar, ovócitos perinucleolar, ovócitos cortical-alveolar,
ovócitos vitelogênicos e ovócitos maduros e nos machos: espermatogônias, espermatócitos,
espermátides, espermatozóides; Quanto aos estádios, em nosso estudo foi estabelecido sete fases
ovocitárias para fêmeas e cinco fases para machos.
CONCLUSÃO
Quanto à avaliação macroscópica, foram definidos cinco estágios maturacionais tanto
para machos quanto para fêmeas. A análise histológica evidenciou uma escala de maturidade
composta de sete estágios para as fêmeas e cincos estágios para os machos, sendo observados os
seguintes tipos celulares nos ovários: ovogônias, ovócitos em estádio cromatina-nucleolar, ovócitos
perinucleolar, ovócitos cortical-alveolar, ovócitos vitelogênicos e ovócitos maduros; e nos machos:
espermatogônias, espermatócitos, espermátides, espermatozóides. O presente trabalho proporcionou
conhecimentos sobre os aspectos reprodutivos da carapeba E. brasilianus. Desta forma, possibilitou
informações sobre a biologia dessa espécie, que servirá como auxílio para determinar a viabilidade
técnica e econômica da carapeba como produto aquícola.
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VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CULTIVO DA CARAPEBA Eugerres
brasilianus (CUVIER, 1830): AVALIAÇÃO DA BIOLOGIA POPULACIONAL E
REPRODUTIVA DA CARAPEBA CAPTURADA NO LITORAL NORTE DE
PERNAMBUCO.
Acácia Maria Pinto 1; Maisa Clari Farias Barbalho de Mendonça2, Valdir Alves de
Mendonça3, Giseli L.C. Cavalcanti4, Carolina M. Torres-Silva5
RESUMO Embora possua uma grande importância para a pesca no nordeste, pouco se conhece sobre a biologia dos
gerreídeos. Estudos sobre a reprodução e o entendimento de suas estratégias constituem a base para a administração
pesqueira, a preservação das espécies e, principalmente, para a atividade de piscicultura. No presente trabalho foram
examinados 553 exemplares de Eugerres brasilianus capturados no canal de Santa Cruz, em Pernambuco, entre junho
de 2010 e maio de 2011. Em laboratório, foram coletados os dados biométricos dos indivíduos e suas gônadas para
análise macroscópica. Os comprimentos totais das fêmeas variaram de 17 a 40 cm, e dos machos entre 18 e 39 cm. A
proporção sexual foi de aproximadamente 1,2M:1F. A relação peso/comprimento para a espécie foi representada pela
equação Pt = 0,0291 Ct 2,7826, com r de Pearson = 0,95; sendo corroborada pela equação LnPt = - 3,5378 + 2,7826 LnCt.
A constante de crescimento para a espécie foi do tipo alométrico negativo. O IGS médio observado demonstrou maiores
valores em março, novembro, dezembro e janeiro para fêmeas e novembro, dezembro e janeiro para machos,
apresentando intensa atividade reprodutiva para todo o período.

Palavras-chave: Biologia reprodutiva; Carapeba; Gerreidae; Canal de Santa Cruz.
INTRODUÇÃO
Dentre os representantes da Família Gerreidae, a carapeba (Eugerres brasilianus)
apresenta elevada freqüência no litoral nordestino e uma grande representatividade na pesca
artesanal local. São recursos demersais importantes, capturados abundantemente pela pesca
comercial, e em algumas regiões costeiras como pesca de subsistência. A carapeba listrada é uma
espécie marinha bastante apreciada para alimentação humana, que habita águas neríticas de mares
quentes, penetrando em lagoas costeiras e nos estuários para completar seu ciclo de vida, utilizando
estes ambientes como locais para reprodução, crescimento, abrigo e alimentação. Apesar dessas
características, poucos estudos foram realizados sobre sua biologia (YAÑEZ-ARANCIBIA, 1986).
Pesquisas sobre a biologia populacional e reprodutiva de espécies de interesse comercial
constituem a base para o desenvolvimento de programas de gestão e ordenamento da atividade
pesqueira, servindo também para subsidiar atividades de cultivo, de maneira tal que se possa
assegurar o fornecimento constante de alimento para a população, preservando a espécie.
Portanto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a biologia populacional e
reprodutiva desta espécie, a fim de subsidiar informações importantes para o desenvolvimento de
sua reprodução em laboratório, possibilitando o domínio do seu ciclo produtivo em cativeiro.
MATERIAIS E MÉTODOS
As coletas de material biológico foram realizadas no período de junho de 2010 a maio
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de 2011, totalizando 553 indivíduos amostrados, adquiridos na Colônia de Pescadores de
Itapissuma (Z10). As amostras foram submetidas aos procedimentos biométricos no Laboratório de
Ecologia Marinha da Universidade Federal Rural de Pernambuco (LEMAR/UFRPE) para análise.
Em laboratório, foi realizada a biometria de todos os peixes, registrando-se os seus
comprimentos total (CT) e o peso total (PT). Após o processo de dissecação dos exemplares, as
gônadas foram coletadas, medidas quanto ao seu comprimento, peso e largura, e seus sexos e
estágio maturacional identificados.
Para a classificação macroscópica foi utilizada uma escala com cinco estágios: (A)
imaturo; (B) em maturação; (C) maduro; (D) esvaziado e (E) em repouso, de acordo com a forma,
tamanho, coloração e vascularização das mesmas (VAZZOLER, 1996). A moda das classes de
comprimento para cada sexo foi identificada em classes de 1 cm.
A relação entre o peso total e o comprimento total foi utilizada para verificar o tipo de
crescimento dos exemplares.
A proporção sexual foi estimada através da relação do número total de machos e fêmeas
para todos os meses de coleta, aplicando-se o teste não paramétrico do Qui-quadrado (χ2), ao nível
de 5% de significância (MENDES, 1999), para se identificar a existência de diferenças
estatisticamente significativas nas proporções entre os sexos(α = 0,05).
Para determinação do Índice Gonadossomático (IGS) foi usada a equação:
IGS=PG/PE*100 proposta e modificada de Schaefer e Orange (1956), onde PG é o peso das
gônadas e PE o peso eviscerado. Esta equação foi aplicada apenas aos indivíduos adultos, para se
avaliar a atividade reprodutiva das carapebas.
A época de desova foi determinada através da distribuição mensal do IGS das fêmeas e
da freqüência mensal dos diferentes estágios maturacionais (VAZZOLER, op cit.).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram amostrada 553 carapebas Eugerres brasilianus, sendo 243 fêmeas e 310 machos.
O comprimento total das fêmeas variou entre 17 e 40 cm, enquanto que o dos machos variou entre
18 e 39 cm. No estudo das classes de comprimentos, verificou-se uma moda entre 28-29 cm para as
fêmeas e 27-28 para os machos (Figura 1). A caratinga, como é conhecida popularmente a espécie
Eugerres brasilianus é a integrante da família Gerreidae que alcança o maior tamanho, podendo
medir até 40 cm, com tamanho médio de 25 cm (FIGUEIREDO; MENEZES, 1980).
A relação entre Pt e Ct revelou um crescimento exponencial, com a constante de
crescimento do tipo alométrico negativo, para ambos os sexos, através da equação Pt = 0,0291 Ct
2,7826
, com r de Pearson = 0,95; sendo corroborada pela equação LnPt = - 3,5378 + 2,7826 LnCt
(Figura 2).
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Figura 1- Distribuição de freqüência absoluta do comprimento total dos machos e fêmeas da carapeba

Figura 2 - Relação peso/comprimento para machos e fêmeas da carapeba listrada.

A proporção sexual para todos os indivíduos amostrados foi de 1:1 (1,2 macho:1
fêmea), havendo diferença significativa (p < 0,05), para os meses de julho, agosto, setembro,
outubro, janeiro e fevereiro (Figura 3).
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Figura 3- Proporção sexual entre machos e fêmeas da carapeba listrada.

Vazzoler (1996) considera que a proporção entre fêmeas e machos é uma informação
importante para a caracterização da estrutura de uma espécie ou população, além de constituir
subsídios para um estudo de outros aspectos como avaliação do potencial reprodutivo e em
estimativas do tamanho do estoque. Segundo a autora, este parâmetro em peixe varia ao longo do
ciclo de vida em função de eventos sucessivos, que atuam de modo distinto sobre os indivíduos de
cada sexo constituindo tática reprodutiva.
Quanto à distribuição das freqüências mensais dos estádios maturacionais, para as
fêmeas analisadas, foram observadas imaturas, em maturação, maduras (com as gônadas bastante
vascularizadas e ocupando a maior parte da cavidade abdominal), em desova, e em repouso. Fêmeas
maduras e em maturação foram observadas em quase todos os meses do ano, com maior freqüência
de gônadas maduras nos meses de novembro e dezembro (Figura 4).
Para os machos analisados, encontravam-se em maturação, maduros, ejaculando,
imaturos e em repouso. O estágio de desenvolvimento em maturação foi o mais freqüente, tendo
sido observado, da mesma forma que nas fêmeas, em quase todos os meses do ano, com uma
freqüência de ocorrência de aproximadamente 57%. Machos maduros também foram observados
em quase todos os meses do ano, com maior freqüência nos meses de dezembro e janeiro (Figura
5).
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Figura-4: Distribuição mensal dos estágios maturacionais para fêmeas de Eugerres brasilianus.

Figura-5: Distribuição mensal dos estágios maturacionais para machos de Eugerres brasilianus.
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Figura-6: Índice Gonadossomático Médio mensal para machos e fêmeas de Eugerres brasilianus.

O IGS médio observado demonstrou maiores valores em março, novembro, dezembro e
janeiro para fêmeas e novembro, dezembro e janeiro para machos, apresentando intensa atividade
reprodutiva para todo o período.
A carência de informações sobre os aspectos reprodutivos aqui apresentados dificulta a
execução de uma discussão mais elaborada, pois na literatura não encontramos parâmetros
comparativos para a espécie ou família.
CONCLUSÕES
Podemos concluir que os comprimentos totais das fêmeas de Eugerres brasilianus
variaram de 17 a 40 cm, e dos machos entre 18 e 39 cm. A proporção sexual para todos os
indivíduos amostrados foi de 1:1, havendo diferença significativa (p < 0,05), para os meses de
julho, agosto, setembro, outubro, janeiro e fevereiro. Tanto os machos quanto as fêmeas
apresentaram crescimento exponencial na relação peso e comprimento e IGS médio com maiores
valores em novembro, dezembro e janeiro, apresentando atividade reprodutiva o ano todo.
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VIVÊNCIAS SOBRE A PÓS-MENOPAUSA: RELATOS DE MULHERES
INSTITUCIONALIZADAS EM UM ABRIGO PARA IDOSOS
Viviane Marie Silva Nobre1; Líbne Lidianne da Rocha e Nóbrega2

RESUMO: A pós-menopausa, última fase do climatério, é um período marcado por grandes modificações, tanto
fisiológicas, quanto psicossociais e culturais na vida da mulher. Ademais, com o aumento da expectativa de vida e,
conseqüentemente, do número de idosos, tem crescido a demanda por instituições de longa permanência, o que leva
algumas mulheres a vivenciarem este período em instituições que abrigam idosos. Dessa forma, a pesquisa objetivou
refletir acerca da qualidade de vida de mulheres que vivenciam a pós-menopausa em abrigo para idosos. A coleta dos
dados foi realizada mediante aplicação de uma entrevista semi-estruturada a um total de oito mulheres que vivenciam a
pós-menopausa, abrigadas no Instituto Amantino Câmara – IAC, em Mossoró-RN. Atendendo à Resolução nº 196/96
do Conselho Nacional de Saúde, que trata sobre pesquisas com seres humanos, a pesquisa foi iniciada após aprovação
pelo Comitê de Ética da UERN, através do protocolo n° 070/2010 de 12/11/2010. Os dados foram organizados em
categorias e discutidos a partir do referencial teórico proposto pelo estudo. Dentre as categorias discutidas, pode-se
citar: Dor e outros sintomas; Felicidade; Saúde e; Lazer. O trabalho apontou resultados que tornam passíveis de
discussão, as ações dos profissionais do IAC frente à saúde das abrigadas, que se encontram mais frágeis ao
vivenciarem a conturbada associação entre envelhecimento e a pós-menopausa. Ao adotar hábitos de vida saudáveis, as
mulheres se adaptariam de forma mais tranqüila e menos dolorosa ao fim do seu período reprodutivo e ao processo da
institucionalização, buscando assim, uma melhoria em sua qualidade de vida.
PALAVRAS-CHAVE: Institucionalização; Mulheres; Pós-menopausa.

INTRODUÇÃO
O aumento da expectativa de vida na sociedade atual tem permitido a um número cada
vez maior de mulheres, vivenciarem o período da pós-menopausa que, segundo Silva (2009), é a
última fase em que se divide o climatério. Ademais, juntamente com a progressão mundial do
número de idosos (pessoas com mais de 60 anos), tem crescido também a demanda por instituições
de longa permanência (HADDAD, 2008).
Assim, apreende-se que a feminização da velhice no Brasil, além de propiciar a vivência
do período climatérico até sua última fase, a pós-menopausa, possibilita que algumas mulheres
vivenciem esta mesma fase do climatério, em instituições que abrigam idosos.
Durante o processo de institucionalização, Haddad (2008) afirma que o idoso se
distancia da família, podendo até ser abandonado, acarretando no seu desligamento do mundo
anterior em que vivia e de sua própria história.
Freire Jr. (2005) relata que inúmeras instituições especializadas no cuidado de idosos
procuram promover a saúde, incentivando o autoconhecimento e a autonomia, permitindo que os
mesmos articulem os saberes técnicos e populares, conhecendo e controlando os fatores
multidimensionais que cercam seu processo saúde-doença. Porém, algumas dessas instituições não
conseguem articular propostas de promoção à saúde que dêem conta de atender às necessidades de
saúde dos abrigados, desrespeitando, dentre outros aspectos, suas individualidades.
Por sua vez, observa-se que a pós-menopausa, ocorre em torno dos 56 e 65 anos, e
caracteriza-se por ser um evento que sucede a menopausa. A última fase do climatério, como é
considerada, é um período marcado por grandes modificações nas mulheres, tanto físicas, quanto
1
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psicossociais (OLIVEIRA, 2008).
Os principais sinais e sintomas pós-menopáusicos descritos na literatura são: fogachos descritos como ondas de calor, insônia, fadiga, irritabilidade, depressão, sudorese, palpitações,
cefaléia, esquecimento, problemas urinários, estresse, transtornos – como desajustes conjugais,
problemas familiares – e, também, alterações na sexualidade, dentre outros (FREITAS, 2004).
Mais do que a interrupção dos ciclos menstruais, nesse período a mulher se encontra
susceptível a problemas cardiovasculares, Diabetes Mellitus (DM), Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS), neoplasias, obesidade, osteoporose, entre outros (BRASIL, 2008).
Dessa forma, percebe-se que a vivência das mulheres pós-menopáusicas em abrigos
para idosos particularizam aspectos referentes à qualidade de vida, atribuindo perspectivas
diferenciadas de vida e saúde para elas.
Neste sentido, a partir desse preâmbulo, urge refletir acerca da qualidade de vida de
mulheres que vivenciam a pós-menopausa em abrigo para idosos.
Acredita-se que ao se conhecer e discutir os aspectos relacionados à vivência
institucional de mulheres que se encontram na pós-menopausa, pode-se detectar experiências
particulares, a partir da vida individual ou coletiva de cada uma, que orientem estratégias de
promoção à saúde, voltadas para o grupo.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa se caracteriza por ser exploratória com abordagem qualitativa, onde foram
investigadas as vivências de mulheres institucionalizadas, no que diz respeito as suas experiências e
práticas acerca da pós-menopausa.
A pesquisa de campo foi realizada no município de Mossoró-RN em uma instituição
que abriga idosos, sem fins lucrativos, o Instituto Amantino Câmara – IAC.
A escolha do IAC levou em consideração o perfil da instituição enquanto cuidadora de
idosos, onde há um grande número de mulheres vivenciando o período da pós-menopausa,
favorecendo a pesquisa sobre os aspectos peculiares e multidimensionais que cercam o climatério
de mulheres que vivem em abrigos.
No Instituto, encontram-se atualmente cerca de 50 abrigados, na faixa etária entre 48 e
106 anos de idade, os quais moram permanentemente na instituição. O número de mulheres excede
o de homens, de modo que, são 34 mulheres e apenas 19 homens.
Constituíram a amostra da pesquisa, um total de oito mulheres que já haviam atingido a
pós-menopausa, ou seja, que estavam há mais de 12 meses em amenorréia. A idade das
participantes compreendeu o intervalo dos 60 aos 81 anos. A partir dos critérios de exclusão, não
participaram da pesquisa, as mulheres que apresentavam alguma deficiência mental ou outros
problemas de saúde, assim como, as mulheres que adentraram na pós-menopausa de forma não
natural, por meio da histerectomia, ooforectomia, entre outros.
Antes de iniciar-se a coleta dos dados, o projeto de pesquisa foi enviado para o CEP –
Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, obtendo
parecer favorável nº 070/2010.
Para a coleta dos dados, o instrumento utilizado foi um roteiro de entrevista semiestruturada, aplicado individualmente a cada mulher, após a obtenção da assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, respeitando-se a resolução 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde que regulamenta pesquisas com seres humanos. As entrevistas foram gravadas em um
aparelho MP4, para que os depoimentos fossem transcritos fidedignamente, após sua coleta.
Os dados foram analisados a partir de uma abordagem qualitativa, visando o melhor
entendimento acerca do tema em questão. Após a leitura dos dados obtidos, destacaram-se as idéias
e trechos principais das falas, que após serem dispostas logicamente, foram organizadas em
categorias.
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A partir dos depoimentos coletados nas entrevistas e das concepções, práticas e
vivências das mulheres pós-menopausadas em um abrigo para idosos, surgiram as seguintes
categorias: Dor e outros sintomas; Felicidade; Saúde e; Lazer.
Para garantir o anonimato das entrevistadas na apresentação das categorias, foram
utilizados pseudônimos, sendo escolhidos nomes de aves migratórias, por entender-se que durante o
processo de institucionalização, as mulheres passam a viver em abrigos, longe de suas casas, suas
famílias e amigos e tendo assim que (re) construir uma nova história, aceitando as limitações físicas
e psicológicas impostas pelo processo do envelhecimento ou, sobretudo, pelas condições de vida.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este tópico traz a análise e a discussão das categorias construídas a partir dos
depoimentos emitidos pelas entrevistadas: Dor e outros sintomas; Felicidade; Saúde e; Lazer.
Dor e outros sintomas
Questionou-se às mulheres se, consoante a cessação da menstruação, elas perceberam
alguma diferença em seu corpo. Ao analisarem-se as respostas, encontrou-se que, a maioria das
mulheres percebeu algo em relação a algum tipo de sintoma, principalmente, dor, ou alguma
alteração corporal.
O que mudou é que eu sentia aquela dor doida e nunca mais senti. Dor de mulher. Só foi
acabar a menstruação e acabou. [Alguma outra mudança?] Eu pesava 80 Kg e hoje eu tô
pesando só na faixa dos 60 Kg (Pingüim-rei).
É, eu senti, né. Porque agora me apresenta muitas coisas, eu fiquei ruim da vista, dor na
cabeça, aborrecimento no estômago, muitas coisas (Albatroz-real).
Não, não. Eu sentia assim de noite. De noite eu tinha que deixar uma camisola e um lençol
porque eu suava muito quando eu tava dormindo, só isso, mas depois passou (Garça-negra).

Percebe-se que a dor, experiência subjetiva, aparece em algumas falas durante as
entrevistas. Pingüim-rei refere sentir-se aliviada com o desaparecimento da “dor doida” ou “dor de
mulher”, fazendo-se uma alusão às dores mensais sentidas durante o período menstrual, as cólicas.
Outras dores surgiram e se intensificaram após a menopausa, como é o caso das dores de cabeça
sentidas pela entrevistada Albatroz-real.
Alguns outros sintomas, embora sejam citados com menos freqüência, particularizam o
quadro clínico característico de alterações decorrentes do período pós-menopáusico em cada mulher
entrevistada, como, por exemplo, as mudanças de peso, o “aborrecimento” no estômago, o “abalo”
nos nervos, a sudorese noturna e os problemas cardiovasculares.
Em estudo realizado por Freitas (2004) na cidade de Fortaleza constatou-se que, entre as
principais queixas apontadas por mulheres após a menopausa, estão: as ondas de calor, insônia e
ansiedade, sendo as ondas de calor referidas por 75% da amostra.
Segundo Sclowitz (2005), os fogachos consistem em sensação súbita e transitória de
calor moderado ou intenso, que se irradia por todo o corpo, sendo piores à noite. Daí, explica-se o
fato de Garça-negra relatar a intensidade com que suava quando dormia, necessitando trocar roupas
de cama e de dormir.
Ademais, assim como o aumento da temperatura e a produção excessiva do suor, os
distúrbios do sono também são considerados queixas freqüentes da pós-menopausa, apesar de não
terem sido mencionados pelas participantes do estudo.
Apesar de toda a sintomatologia, descrita nos parágrafos anteriores ser típica da
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transição menopausal e se estender por alguns anos após a menopausa, Freitas (2004) afirma que
algumas mulheres não conseguem associá-la a este período, evidenciando um maior grau de
desconhecimento sobre as mudanças biológicas que ocorrem ao longo de suas vidas.
Este fato é perceptível, por exemplo, na fala de Garça-negra, pois, apesar de referir não
ter sentido nenhuma diferença em seu corpo após a cessação da menstruação, relata logo em
seguida, episódios de intensificação do suor durante a madrugada.
Esse desconhecimento da sintomatologia climatérica, bem como das modificações
corporais ocorridas após a cessação da menstruação, segundo Freitas (2004), dificulta o
enfrentamento dessa nova fase, a pós-menopausa, com maturidade e adaptação.
Felicidade
Em continuidade, foi questionado às mulheres, se as mesmas sentiam-se felizes vivendo
no abrigo. A maioria das entrevistadas respondeu ser feliz, porém, percebe-se que essa felicidade
parece ser relativa, visto que é perceptível o sentimento de conformismo frente a sua vida dentro do
Instituto, seja porque neste local, as mulheres encontram alguns serviços voltados a sua saúde, ou
porque elas passam a aceitar o abrigo como seu novo lar, diante do fato de muitas já não possuírem
mais família.
Considero não. Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmão, não tenho filho [...] me
vejo aqui dentro, só vejo a minha filha de 8 em 8 dias. Sou muito infeliz (Pingüim-rei).
É, pra minha idade. Porque eu vejo tantos mais novos do que eu que já foram. Eu tenho que
me conformar com muitas coisas, até porque se eu me desesperar, eu não faço nada. Não
dou jeito a nada (Albatroz-real).
Sim. Porque tá melhor aqui. Aqui tem o curativo (Pelicano-pardo).
Me considero. Tenho saudades da minha família que morreram todos, fiquei sozinha no
meio do mundo. Aqui não tenho aperreio, deito quando eu quero (Flamingo-chileno).

À análise das respostas, somente a entrevistada Pingüim-rei disse ser infeliz, pois, não
tem mais sua família e não vê sua filha com freqüência. Entretanto, reclamações como estas podem
ser comuns, uma vez que idosos institucionalizados podem sentir-se abandonados e rejeitados pelas
pessoas que amam, sendo afastados do ambiente em que vivem, ficando longe de suas casas e de
seus amigos.
Nos abrigos, os idosos vivenciam uma radical ruptura de seus vínculos relacionais,
convivendo cotidianamente com pessoas com as quais não possuem qualquer vínculo afetivo, de
forma que, independente da qualidade da instituição, sempre ocorre o afastamento de sua vida
“normal” (RIBEIRO, 2006).
Ao realizar uma pesquisa envolvendo idosos institucionalizados e nãoinstitucionalizados, Esteves (2003) observou que, com relação à felicidade, os idosos que residiam
em abrigos, apresentaram respostas que indicam uma felicidade inferior, quando comparados aos
que residiam na sua própria casa.
Nesse contexto, reforça-se que as falas das depoentes expressam muito mais
conformismo frente ao processo da institucionalização, do que a felicidade de estar em um local que
lhes agradem, e que lhes ofereçam condições reais para se ter uma boa qualidade de vida em
companhia de seus entes queridos.
Saúde
Após as verbalizações sobre a vida no IAC, questionou-se às mulheres sobre seu estado
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atual de saúde. A maioria das mulheres respondeu que sua saúde não é boa ou que o seu estado de
saúde oscila entre bom e ruim, devido às tão freqüentes “dores nas pernas” e ao acometimento de
doenças como a Diabetes e a Hipertensão Arterial.
[Saúde] Tá boa, tá boa. Esse negócio de doença nos ossos é quase todo mundo que sente,
né?! [...] (Garça-negra).
[Saúde] É vai dando pra levar. O que eu sentia, a dor nas pernas, eu sinto do mesmo jeito.
[...] Eu até sou muito sadia, só sinto essa dor nas pernas. Pra mim, isso é fraqueza (Jaçanãpreta).

A doença nos ossos a que Garça-negra se refere, é a Osteoporose que, segundo Shaw &
Witzke (apud LANZILLOTT, 2003) é uma Doença Esquelética Sistêmica (DES), caracterizada por
massa óssea baixa e deterioração micro-arquitetural do tecido ósseo, conduzindo à fragilidade do
osso e ao aumento do risco de fratura.
Em se tratando das mulheres durante a menopausa, assevera-se que há uma diminuição
da formação óssea em cada unidade de remodelação, o que conduz a uma perda de massa óssea
maior (LANZILLOTT, 2003) nos anos que sucedem esse período. Daí, explica-se o fato de que,
muitas mulheres, e mormente, as abrigadas da pesquisa, que afirmaram, em sua maioria, não
praticarem atividades físicas, relatarem dores constantes nas pernas, prejudicando, por sua vez,
tanto a prática de exercícios, como de suas atividades da vida diária.
Em continuidade, as entrevistadas Flamingo-chileno e Águia-pescadora verbalizaram
que:
[Saúde] Às vezes tá boa, às vezes tá ruim. [A diabetes] aumenta e sobe. Teve em 181, foi
até 500. Fui internada no Tarcísio Maia. Mês passado, fiquei 14 dias internada. Só tomando
soro [...] (Flamingo-chileno).
[Saúde] A saúde é muito péssima por que sou diabética, fiz uma dieta muito grande e não
tenho como andar, e eu acho que já é isso da diabete. A diabete também é muito chata,
requer muita dieta e muita besteira, e a gente não ver ficar boa nunca [...] (Águiapescadora).

À análise dos depoimentos, percebe-se que, problemas de saúde como HAS e DM são
responsáveis pelas principais e mais pertinentes queixas das entrevistadas. Algumas relataram
apenas ter problemas de saúde relacionados à Diabetes, enquanto que outras associam estas duas
patologias.
Em pesquisa realizada por Henrique (2008) com indivíduos portadores de HAS e DM
na cidade do Rio de Janeiro, observou-se que 65,8% dos indivíduos apresentam HAS, 11% têm DM
e 23,3% apresentam as duas patologias, o que demonstra o potencial de associação delas. A
prevalência de HAS em diabéticos é pelo menos duas vezes maior do que na população em geral
(BRASIL, 2006).
Em outro estudo realizado com mulheres entre 50 e 65 anos, residentes na cidade de
Ijuí-RS, Rasia (2007) aponta que, dentre a amostra pesquisada, 70,8% das mulheres apresentaram
HAS, enquanto que apenas 16,6% apresentaram DM e doenças cardiovasculares (DCV).
Este fato é explicado, segundo França (2007), porque após os 50 anos de idade, a
deficiente produção de estrogênio e o estilo de vida desfavorável com maus hábitos alimentares e o
sedentarismo, favorecem o acometimento por DCV, caracterizando, assim, o perfil de morbimortalidade entre as mulheres que atingem essa faixa etária.
Assim, compreende-se que uma dieta mal balanceada, bem como a redução da prática
de exercícios físicos, influenciam negativamente no estado de saúde de mulheres que vivenciam,
particularmente, a pós-menopausa.
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Lazer
Para construir esta categoria, questionou-se sobre as atividades de lazer existentes no
abrigo. As entrevistadas relataram que:
Quando alguém aparecia aqui era esse povo religioso da igreja carismática, aí vinha, fazia
brincadeiras e festas (Albatroz-real).
Vem fazer dançar, tocar violão, cantar e tem merenda (Flamingo-chileno).

Percebe-se nas verbalizações, que a maioria das atividades de lazer no abrigo, limitamse a brincadeiras e festas. Entretanto, a prática de exercícios respiratórios, as artes marciais ou
outras práticas orientais como Yoga, Tai-Chi-Chuan e a própria meditação, além de melhorar o
condicionamento físico, também poderiam estar auxiliando na promoção do equilíbrio mental e
emocional entre essas mulheres (BRASIL, 2008).
Cortellete (2004) informa que nas instituições asilares, o institucionalizado vive em
espaço fechado, realizando as mesmas atividades com o mesmo grupo de pessoas, no mesmo
horário, atendendo às exigências institucionais e não as pessoais, sofrendo assim, a restrição de
outras vivências externas.
Dessa forma, visualiza-se a importância de se trabalhar atividades diversificadas, que
mexam tanto o lado físico, como mental das mulheres, permitindo que as mesmas vivam novas
experiências e sensações, enxergando o processo da institucionalização como algo que as permitam
fazer novas amizades, encarando a velhice e, em particular, a pós-menopausa, como a continuidade
da vida e não como o fim dela.
CONCLUSÃO
O presente estudou refletiu sobre o atual processo de institucionalização de idosos, em
especial, de mulheres na pós-menopausa, analisando seus sentimentos, as percepções acerca da
institucionalização no IAC, suas condições de saúde, suas atividades de lazer, entre outros.
Com relação aos sinais e sintomas da pós-menopausa, observa-se que o
desconhecimento acerca da sintomatologia climatérica, contribuiu na dificuldade sentida por
algumas mulheres em estar associando o período da pós-menopausa a alguns sintomas que foram
surgindo com o passar do tempo, tais como: dores de cabeça, problemas gástricos, sudorese
noturna, dores nas pernas, cansaço e problemas psicológicos. Sintomas estes, que além da
associação com o hipoestrogenismo, podem também sofrer influências de fatores como: idade,
hereditariedade, inatividade física, dieta insuficiente para atender suas necessidades nutricionais e à
ausência de atividades de lazer que permitam a socialização entre as idosas e o preenchimento do
tempo ocioso, dando-lhes a sensação de utilidade e independência.
Com relação à felicidade observa-se que, mesmo diante da insatisfação, sentida por
algumas mulheres em estar no abrigo, a maioria das idosas respondeu ser feliz, referindo-se a
aspectos subjetivos, tais como, ter saúde, estar viva, viver com tranqüilidade, entre outros que,
podem apontar para uma sensação de felicidade relativa, diante do processo de institucionalização e
da ruptura de suas origens.
A saúde das mulheres, em geral, encontra-se fragilizada, em parte pelo estilo de vida
sedentário. Uma das entrevistadas relatou que já tinha sido internada devido a um pico
hiperglicêmico. Nesse sentido, destaca-se a necessidade de se ter profissionais capacitados para
realizar acompanhamento físico, propiciando o desenvolvimento de atividades que permitam que as
mulheres abandonem o sedentarismo. Paralelo à prática de exercícios, destaca-se que se faz
necessário acompanhar também, a dieta das mulheres, respeitando suas necessidades nutritivas e
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melhorando o aspecto e o sabor das comidas.
Quanto às atividades de lazer, segundo as mulheres, são raras e restritas a
comemorações e palestras feitas pelos visitantes. Nesse contexto, percebe-se a necessidade de se
diversificar as ações realizadas, elaborando-se atividades divertidas que façam com que as mulheres
repensem e vivam seus sentimentos de forma mais positiva, mais ativa, mais dinâmica, ajudando-as
no processo de adaptação à institucionalização. As atividades de lazer não devem se restringir
apenas a passeios ou brincadeiras, mas a todo tipo de ocupação em que a mulher expresse seus
desejos e sentimentos, como em uma exposição de pintura, aulas de desenho, de música e dança,
entre outros.
Nesse contexto, diante dos resultados acima mencionados, conclui-se que os
profissionais do IAC, deveriam dar uma maior atenção à saúde das abrigadas, uma vez que estas, ao
vivenciarem a conturbada associação entre envelhecimento e pós-menopausa, estariam mais frágeis
e expostas a patologias facilmente evitáveis ou tratáveis, como a HAS, DM e problemas
psicológicos. Ao adotar hábitos saudáveis de vida, as mulheres se adaptariam de forma mais
tranqüila e menos dolorosa ao fim de seu período reprodutivo e ao processo, muitas vezes difícil, da
institucionalização, buscando dessa forma uma melhoria em sua qualidade de vida.
Assim, ressalta-se que as discussões realizadas nesta pesquisa servirão como fonte para
o planejamento de intervenções por parte de profissionais e acadêmicos que desejem aprofundar o
estudo e organizar uma assistência mais particularizada às mulheres abrigadas que estejam
vivenciando o período em torno da menopausa.
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