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APRESENTAÇÃO

Cyntia Monteiro Vasconcelos

É com grande satisfação que apresentamos a obra Situação 
de Saúde e Ações promotoras de saúde: estudos e experiências na 
região Norte do Estado do Ceará. A organização de um produto como 
este traz, em meio a incertezas e desafios de nossa Saúde Pública, 
um toque de esperança. Esperança em acreditar que as fragilidades 
podem ser combatidas por profissionais de saúde e pesquisadores em 
busca de uma produção para a intervenção em Saúde.

No contexto da Região Norte do Ceará, a obra permeia refle-
xões e discussões interdisciplinares de olhares que podem ser res-
taurados, de realidades que podem ser modificadas com a análise da 
situação de saúde da população e a intervenção com vistas a Promo-
ção da Saúde.

Aqui os leitores visitam e revisitam o desvelar do processo saú-
de-doença em múltiplos determinantes e determinações em saúde ar-
ticulado a oportunidade de promover saúde às coletividades.

A obra é intermeada de capítulos de autoria de docentes, dis-
centes e profissionais de saúde que acreditam no embate científico em 
prol das mudanças das Políticas de Saúde de nossa sociedade e, so-
bretudo, mostram-se entusiasmados em conhecer, divulgar e revelar 
resultados de suas pesquisas, experiências e indagações.

Agradeço aqui a colaboração de cada autor que participou des-
sa construção e do apoio do Centro Universitário INTA (UNINTA) e 
Faculdade Uninta Itapipoca que nos permite compartilhar essas expe-
riências e estimulam em seus discentes o espírito científico e o anseio 
em mudar as condições sanitárias de nossa Região Norte do Estado 
do Ceará.
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CAPÍTULO 01

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA TUBERCULOSE NA 
REGIÃO DE SAÚDE DE SOBRAL-CE

Jullymiste Dias Costa
Fisioterapeuta pelo Centro Universitário Inta (UNINTA)

Germana Greicy de Vasconcelos
Fisioterapeuta e docente do Curso de Fisioterapia 

da Faculdade Uninta Itapipoca

Cyntia Monteiro Vasconcelos
Fisioterapeuta e docente do Curso de Fisioterapia 

da Faculdade Uninta Itapipoca

Introdução

A tuberculose (TB) é uma doença antiga, infecciosa e preocu-
pante, bem como é considerada um atual problema de saúde pública 
em dimensão mundial. É causada por uma bactéria chamada Myco-
bacterium tuberculosis, que foi descoberta pelo cientista alemão Ro-
bert Koch. É uma doença de fácil contágio, é necessário apenas uma 
gotícula de saliva contaminada para que a mesma seja disseminada, 
podendo atingir não apenas o pulmão mas também outros órgãos e 
sistemas do corpo humano (BARROS et al, 2020; SOUZA 2006).

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a população mun-
dial gira em torno de 7 bilhões de habitantes e estima-se que um terço 
desses seja infectado pelo bacilo.  Estima-se que em 2010 ocorreram 
8,8 milhões de novos casos e 1,45 milhões de óbitos pela doença.

O Brasil está entre os 22 países com maior número de infecta-
dos por TB. A doença foi o motivo de 4,8 mil óbitos, 71 mil novos casos 
e é considerada a terceira causa de mortes por doenças infecciosas e 
a primeira de óbitos de pacientes que viviam com HIV/AIDS (BRASIL, 
2015).

A tuberculose pulmonar é resultante de inúmeros fatores, sen-
do considerados como fatores biológicos o sexo, idade, desnutrição e 
HIV; fatores comportamentais como o tabagismo, alcoolismo e fatores 
socioeconômicos como a pobreza, acesso insuficiente ao saneamen-
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to básico. Esses fatores acabam expondo o paciente, deixando-o mais 
vulnerável às doenças infecciosas (CORREIO 2013).

Sua coinfecção com HIV, atualmente é considerado um grave 
problema de saúde mundial. Isso acontece por pacientes soropositi-
vos se classificarem num quadro de sistema imunológico debilitado.  
Uma pessoa com HIV, tem até 10 vezes mais chances de contrair a 
TB (SOUZA 2006).

Metodologia

A presente pesquisa trata-se de um estudo descritivo epidemio-
lógico de caráter quantitativo em que se dedicou na análise dos casos 
notificados de tuberculose na região de Sobral, Ceará. Para tanto, foi 
realizado buscas por meio do Departamento de Informática do Siste-
ma Único de Saúde (DATASUS), através do Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação (SINAN), acerca dos casos de tuberculose.

Foram analisadas as seguintes variáveis: Faixa Etária, Sexo e 
Relação da TB com: HIV, Alcoolismo e Tabagismo para a Região de 
Saúde de Sobral no estado do Ceará no período de 2010 a 2019. A 
Região de Saúde de Sobral é composta pelos municípios: Acaraú; Al-
cântaras; Ararendá; Barroquinha; Bela Cruz; Cariré; Catunda; Coreaú; 
Forquilha; Frecheirinha; Graça; Groaíras; Hidrolândia; Ipu; Irauçuba; 
Massapê; Meruoca; Moraújo; Mucambo; Pacujá; Pires Ferreira; Reriu-
taba; Santa Quitéria; Santana do Acaraú; Senador Sá; Sobral; Uruoca 
e Varjota.

No estado do Ceará, nos anos de 2008 a 2018, notificaram 
39.353 casos novos de tuberculose, média de 3.577 casos por ano. 
Dentre os casos notificados, o maior número de notificados se deu em 
homens (65,2%) e quanto a faixa etária, predomina-se a idade de 20 a 
34 anos em ambos os sexos.

Em 2012, foram notificados em torno de 3.483 novos casos de 
TB. Já em 2014, o coeficiente de incidência apresentada foi de 35,4  
casos  por  100  mil habitantes, sendo este número maior que o nacio-
nal (29,0/100mil hab.), sendo colocado na 9ª posição no ranking dos 
estados com maior coeficiente  de  incidência  da  doença  e  8ª  posi-
ção  no  coeficiente  de  mortalidade  por  tuberculose (Brasil, 2016). Já 
em 2018, a porcentagem dos casos aumentou, ficou 67,5% e a faixa 
etária permaneceu intacta, com 70,4% dos registros (CEARÁ, 2019).
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Resultados e Discussão

Entre o período de 2010 a 2019, foram confirmados 6.148 casos 
de tuberculose na região de Sobral. A tabela 01 mostra a distribuição 
dos casos por ano de diagnóstico.

Tabela 01 – Casos confirmados de tuberculose por municípios, 2008-
2019.

Ano de diagnóstico Número de casos confirmados

2010 604
2011 667
2012 687
2013 607
2014 597
2015 587
2016 555
2017 575
2018 626
2019 647

TOTAL 6148
Fonte: Próprio autor

Dos 6.148 casos de tuberculose na região de Sobral nesse pe-
ríodo, 65,09% (4.002) são do sexo masculino e 34,91% (2.146) são do 
sexo feminino (tabela 2). De toda a Região Sobral é o município mais 
populoso com mais casos, acumulando no período maior percentual 
de casos 33,21% (2.042 casos), seguido por Crateús com 4,35% (268 
casos) e Camocim com 3,36% (207) dos casos no período.
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Tabela 02 – Variáveis clínicas e epidemiológicas dos casos de tuber-
culose da região de saúde de Sobral, 2010-2019.

Variável N %
Sexo

Masculino 4002 65,09%
Feminino 2146 34,91%

Coinfecção HIV-TB
Negativo 4.196 68,24%
Positivo 262 4,26%

Teste não realizado 1.500 24,39%
Teste em aberto 189 3,07%

Desfecho
Cura 4.760 77,42%

Óbitos 426 6,92%
Transferências 405 6,58%

Abandono 302 4,91%
TB- Drogaresistente 66 1,07%
Outros desfechos 188 3,05%

Fonte: Próprio autor

Segundo Freitas et al (2015) são inúmeros os fatores que con-
tribuem para a não erradicação da moléstia, entre elas tem-se a baixa 
escolaridade e pessoas que vivem em situação econômica precária. 
Situações como essas impedem os indivíduos de obter o mínimo dos 
cuidados essenciais com a saúde.

Enquanto, em 2019, a nível mundial, estima-se que a cada 10 
milhões de pessoas, 2 adoeceram por tuberculose no ano de 2018. 
Estimativa aceitável nos últimos anos. O encargo da doença varia de 
forma significativa entre os países, variação essa que pode ser de me-
nos de 5 a mais de 500 novos casos por 100.000 habitantes por ano 
(GLOBAL TUBERCULOSIS REPORT, 2019).

O Brasil é um dos países números de casos mais elevados e, 
desde 2003, a doença é tratada como prioridade a na agenda política 
do Ministério da Saúde (MS). Apesar de se tratar de uma doença com 
tratamento universal e encontrado de forma gratuita pelo sistema úni-
co de saúde, ainda há obstáculos no acesso, o que acaba refletindo 
em 69 mil casos novos e 4.500 óbitos a cada ano (BRASIL, 2017)

Quanto a escolaridade, é mais frequente o relato de tuberculo-
se em paciente com menos de 7 anos de estudo e estudos defendem 
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essa informação afirmando que indivíduos nessa condição apresen-
tam menor acesso ao sistema de saúde (BARBOSA et al, 2014)

Entre os fatores que regem essa situação está a exposição a 
riscos relativamente mais altos, entre eles o alcoolismo, tabagismo, 
ambiente de trabalho e o atraso na procura dos serviços de saúde 
(FURTADO, 2013).

Entre os infectados, mesmo em uma quantidade menor, temos os 
idosos. Mesmo em um número menor, eles precisam ser alvo de atenção 
devido a sua suptividade à infecções, que acontece devido ao processo 
de envelhecimento celular. Pensando nisso, foram incluídos no processo 
de controle de endemia de nível mundial (VASCONCELOS, 2008).

A tuberculose pulmonar é um problema de saúde pública pois 
aproximadamente um terço da população mundial é infectada, des-
tacando-se como uma das causas de morte mais significativas por 
doença infecciosa. Em Natal, RN, foi verificada como a forma mais co-
mum da doença em um espaço de 4 anos. Isso acontece pela simples 
forma de contágio, onde gotículas contaminadas de saliva expelida por 
tosse, espirro ou ao falar quando entram em contato com um indivíduo 
saudável, podo o infectar (CALVACANTE, 2013).

Atualmente, o Brasil encontra-se em duas listas de prioridades 
da Organização Mundial da Saúde, 20ª posição devido a tuberculo-
se e em 19ª quando se trata à coinfecção tuberculose-HIV (TB-HIV) 
(BRASIL, 2017).

É estimado que 40% dos pacientes acometidos por HIV são 
coinfectados com Mycobacterium tuberculosis. Isso acontece devido 
à imunidade deficiente dos pacientes com doenças autoimunes. Além 
da forma mais comum da tuberculose, pacientes com HIV têm tendên-
cia à adquirir as formas atípicas (NETO et al, 2006).

O índice de morte pela tuberculose é aumentado quando há uma 
deficiência no diagnóstico. Quando tardio, o tratamento é relativamente 
mais complicado e demorado, o que implica diretamente no aumento de 
transmissão em meio a comunidade (ALCANTARA et al, 2012).

Considerações finais

Conclui-se que entre os anos de 2010 e 2019 foram diagnosti-
cados 1647 casos de tuberculose na região de Sobral, com predomi-
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nância do sexo masculino e com Sobral com principal município em 
percentual de casos confirmados. Muitas ações básicas de saúde fo-
ram implementadas para acompanhamento dos casos mas culminou 
com um aumento do número de casos confirmados, de 604 casos em 
2010 para 646 em 2019. Tal fato é explicado pela multifatorialidade da 
doença e sua identificação como doença da pobreza, a qual é possível 
ver que a relação socioeconômica implica diretamente na manutenção 
de casos, uma vez que com escolaridade, moradia e saneamento de-
fasados torna-se difícil a prevenção de qualquer infecção.
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CAPÍTULO 02

PERFIL CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE 
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da Faculdade Uninta Itapipoca

Introdução

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica, origina-
da pelo Mycrobacterium leprae, que possui índice elevado de infecti-
vidade e patogenicidade baixa. Esses atributos não sucedem apenas 
em função de suas características intrínsecas, consistem ainda da re-
lação do agente com o hospedeiro e do grau de endemicidade do meio 
(SCHNEIDER; FREITAS, 2017).

Sua transmissão acontece pela proximidade e contato direto de 
um doente bacilífero com um indivíduo vulnerável, maiormente através das 
vias aéreas superiores. Com isso, alcança a pele e os nervos periféricos, 
sendo capaz de ocasionar danos e falta de habilidade física em conse-
quência da alta eficiência imunogênica do bacilo (FREITAS et al., 2018). 

O diagnóstico antecipado é um aspecto primordial para a con-
tenção da doença e exterminação do estigma. Entretanto, existem nu-
merosos casos nos quais o indivíduo passa abstraído com a doença, 
tornando-se incontável o número de pessoas que passam anos com 
sinais e sintomas. Recorrem aos médicos que, por vezes, são espe-
cialistas na área e ainda assim não são diagnosticados. Demais pa-
cientes obtém o resultado do diagnóstico já com consequências defi-
nitivas e desperdiçam um período oportuno de prevenção e tratamento 
imediato (SOUSA; SILVA; XAVIER, 2017).

Dentre as doenças infecciosas, a hanseníase é apontada como 
um dos predominantes motivos de incapacidades físicas, em razão da 
sua potencialidade de causar lesões neurais. Por esse motivo persiste 
um alto potencial incapacitante que está diretamente relacionado ao 
poder imunogênico do Mycobacterium leprae (QUEIROZ et al., 2015).
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Mundialmente a hanseníase preocupa as autoridades sanitá-
rias por sua magnitude e seu alto poder incapacitante. Ano após ano, 
três países vêm concentrando um maior número de casos, Índia, Bra-
sil e Indonésia e notificam cerca de 10.000 novos casos anualmente 
(OMS, 2017).

No Brasil são registrados novos casos a cada ano, dos quais 
numerosos apresentam graus de incapacidade. Essa definição de ín-
dice de incapacidade de uma pessoa, anteriormente ao tratamento, 
é uma perspectiva importante na luta contra a infecção, porque se a 
informação não é congruente a um auxílio preventivo, a instalação da 
doença será definitiva. Sabe-se que o conhecimento limitado desta 
doença por parte da população afeta a baixa adesão ao tratamento e 
o afastamento no seu período inicial (SOUSA; SILVA; XAVIER, 2017).

Em Sobral, local de estudo, identificou-se 89 casos de hanse-
níase que foram diagnosticados no ano de 2014, com coeficiente de 
detecção de 45,5 casos por 100 mil habitantes. Deste modo, Sobral é 
considerado um município hiperendêmico (RIBEIRO et al., 2017).  

Ainda que seja uma doença que dispõe facilmente de um diag-
nóstico, com grandes chances de cura e com tratamento ofertado pelo 
SUS, o processo de tratamento e análise dessa doença torna-se difícil 
devido ao estigma, exigindo competência e habilidade dos profissionais 
da saúde para interromper preconceitos, fazendo uso de uma assistên-
cia satisfatória assegurando a cura, o domínio e o cuidado das incapaci-
dades físicas em pacientes acometidos (PINHEIRO et al., 2017).

Parte-se da conjectura de que a doença se desmembra de for-
mas diferentes no espaço e, do mesmo modo, se distribuem as per-
cepções sobre a hanseníase. Ou seja, habitantes de municípios hipe-
rendêmicos, em que se relacionam habitualmente de modo direto com 
a doença, portará de uma visão distinta em relação às populações de 
municípios com taxas inferiores de detecção ou mesmo de município 
silencioso (VELÔSO et al., 2018). 

Epidemiologicamente a diminuição do coeficiente de detecção de 
casos novos no Brasil vem apresentando uma diminuição em todas as 
regiões, porém as Regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste ainda apre-
sentam índices elevados na detecção da hanseníase (BASSO, 2017).

Com o propósito de favorecer os indicadores de saúde da po-
pulação brasileira, o Programa Nacional de Controle da Hanseníase 
(PNCH) foi integrado pelo Departamento de Atenção Básica (DAB) 
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com a finalidade de elaborar normas e atividades da atenção básica. 
Uma condição decisiva para a incorporação das Ações de Controle da 
Hanseníase na atenção primária foi a descentralização do sistema de 
saúde, com a implantação da Estratégia da Saúde da Família (ESF) 
(PINHO, 2017). 

Esse processo de descentralização gerou um controle das 
ações da hanseníase para as unidades da Estratégia da Saúde da Fa-
mília (ESF), que veio para atender as determinações das políticas de 
melhoria de acesso e ultrapassar as diferenças que configuram uma 
situação de saúde da população (LANZA; CORTEZ; GONTIJO, 2012).

Desse modo, a hanseníase prossegue expressando proemi-
nência diante das doenças negligenciadas, na qual se apresenta como 
um importante problema de saúde pública. Ainda que, nos últimos 
anos, as metas de erradicação de doenças transmissíveis encontram-
-se mais próximas de serem atingidas (QUEIROZ, 2015).

Nessa circunstância, destaca-se a importância das observa-
ções e estudos epidemiológicos da hanseníase, para o entendimento 
das causas que cooperam para a conservação da endemia na região. 
O relato e as análises de dados epidemiológicos são de extrema im-
portância para que o governo e os pesquisadores sucedam estraté-
gias diferenciadas para melhor direcionar a prevenção, controle e eli-
minação da doença, enquanto problema de saúde pública.

Metodologia

Trata-se de um estudo transversal de caráter quantitativo reali-
zado no primeiro semestre do ano de 2019, no mês de maio, no Centro 
de Saúde da Família Maria Eglantine Ponte Guimarães no município 
de Sobral.

O estudo foi desenvolvido no Município de Sobral, estado do 
Ceará, localizado a 235 quilômetros de Fortaleza. Criado em 1841, a 
cidade é composta por onze distritos, com uma área territorial de 2.129 
Km², correspondente a 1,45% do territorial. Em 2018, o município de 
Sobral apresentou uma população estimada de 206.644 habitantes 
(IBGE, 2018). A cidade apresenta-se como referência de crescimento 
e progresso econômico do interior do Estado, constituindo-se em um 
grande centro urbano, por sua extensa e moderna estrutura nas áreas 
da saúde, educação, comércio, indústria, serviços, cultura e arte. 
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A cidade de Sobral foi selecionada por ser apontada como re-
ferência em atenção básica no Estado do Ceará, tendo em vista o 
progresso da integração das intervenções de saúde do controle na 
rede de atenção primária à saúde e cobertura prevalente em 100% da 
Saúde da Família (XIMENES NETO, 2007).

Na cidade de Sobral foi selecionada uma unidade de saúde: o 
Centro de Saúde da Família Maria Eglantine Ponte Guimarães, loca-
lizado no município de Sobral, no bairro Dom Expedito. Atende 80% 
dos problemas de saúde da população local, sem que haja a necessi-
dade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e 
hospitais. Cadastrado no Ministério da Saúde, está apto para prestar 
serviços de saúde da família em: clínica geral, ginecologista, pré-natal 
e nascimento, tratamento da hanseníase, tratamento da tuberculose à 
população na região do bairro ou distrito.

 A população do estudo diz respeito aos prontuários de pa-
cientes com diagnósticos de hanseníase acompanhados no Centro 
de Saúde da Família Maria Eglantine Ponte Guimarães no período de 
2016-2018. Dessa população serão selecionados 100% dos pacientes 
acompanhados para compor a amostra. 

 Critérios de inclusão: Foram incluídos todos os prontuários de pa-
cientes diagnosticados com hanseníase independente da forma clínica.

Critérios de exclusão: Foram excluídos os prontuários de pa-
cientes que o diagnóstico de hanseníase ainda estava em investigação 
ou mesmo prontuários com preenchimentos incompletos.

Os riscos da presente pesquisa foram de identificação das in-
formações dos pacientes, no entanto os pesquisadores compromete-
ram-se em garantir o anonimato. Os benefícios ecoam no campo do 
planejamento em saúde e na perspectiva de atuação da atenção bási-
ca sobre a hanseníase. Para tanto, os pesquisadores comprometem-
-se em realizar uma devolutiva dos resultados junto aos profissionais 
de saúde da unidade participante.

Foram utilizados os prontuários de pacientes diagnosticados 
com hanseníase para coleta de informações. A análise desses dados 
foi constituída através das variáveis e foram apresentadas por meio de 
frequências e médias. Os dados foram transferidos e analisados em 
um banco de dados no programa Epi Info.

Os prontuários foram lidos e analisados por um instrumento de 
coleta de dados através de um formulário contendo variáveis: como 
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sexo, faixa etária, escolaridade, profissão/ocupação, classificação 
operacional, número de lesões, classificação do caso (caso novo/reci-
diva) e tratamento.

O projeto foi submetido e aprovado de acordo com os princípios 
éticos e legais do Comitê de Ética de Pesquisa do Centro Universitário 
INTA – UNINTA (ANEXO B) visto que a pesquisa envolveu seres hu-
manos e seguiu a Resolução do Conselho Nacional de Saúde – CNS 
nº 466 de 12 de Dezembro de 2012 que normatiza pesquisas envol-
vendo seres humanos (BRASIL, 2012). 

Para tanto se tornou indispensável à autorização da carta de 
anuência da Prefeitura de Sobral aprovada por meio do parecer proto-
colado sob o número 0015/2019 para a coleta de dados no Centro de 
Saúde da Família Maria Eglantine Ponte Guimarães.

A resolução nº 466/2012 trata-se de pesquisas e testes com 
seres humanos foi aprovada pelo Plenário do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) na 240ª Reunião Ordinária, em dezembro de 2012. Essa 
resolução dispõe a respeito de diretrizes e normas que estão estabele-
cidas na resolução e devem ser realizadas no projeto de pesquisa que 
envolva seres humanos.

Em decorrência da impossibilidade de coletar-se o termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE) de cada sujeito referente 
aos prontuários dos anos de 2016 e 2018, foi solicitada a dispensa de 
TCLE.

Devido à impossibilidade de coletar-se o termo de assentimen-
to livre e esclarecido (TALE) de todos os sujeitos pertencentes aos 
prontuários dos anos 2016 e 2018, solicitou-se a dispensa de TALE.

O estudo não causou prejuízo nenhum aos profissionais e mui-
to menos a rotina da instituição. O estudo somente foi iniciado após 
aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa.

Resultados e Discussão

Foram analisadas as fichas do total dos 7 pacientes atendidos 
no período de estudo, cuja distribuição é visualizada nas tabelas a se-
guir. As varáveis estudadas constam na ficha de notificação e controle 
da hanseníase.

Observou-se a predominância de casos no sexo masculino 
(71,43%); na faixa etária de 46 a 60 anos (57,14%); do nível de escola-
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ridade o ensino fundamental incompleto (71,42%); motorista, servente 
de pedreiro e dona do lar, ambas as profissão/ocupação mostraram 
um percentual de (28,57%) e apenas um caso apresentou profissão/
ocupação de auxiliar de serviços gerais totalizando um percentual 
de (14,29%); paucibacilares (57,14%); número de lesões a maior par-
te dos pacientes acometidos apresentaram lesões superiores a cin-
co (72,73%); classificação dos casos de hanseníase verificou-se que 
(100%) dos pacientes diagnosticados deram entrada como casos no-
vos; tratamento se observou que (85,71%) dos pacientes evoluíram 
para cura. 

A clínica da hanseníase está associada às diversas maneiras 
com que é estabelecida a resposta imunológica desencadeia as ma-
nifestações clínicas da doença, sendo que no tipo de resposta imu-
nocompetente o indivíduo evolui para uma forma clínica estável não 
contagiosa, entretanto se a resposta desencadeada não é efetiva, a 
doença evolui para uma forma mais grave e infectocontagiosa.

Sobre os fatores determinantes dessa enfermidade, reconhe-
ce-se a íntima relação com as desigualdades sociais, que distanciam 
os sujeitos dos serviços de saúde e aproximam-no da precariedade 
das condições dignas de sobrevivência (SOUZA, 2004; CAMPOS et 
al, 2009). Para tanto, a Atenção Básica promove a saúde e possibilita 
melhor detecção e controle da hanseníase por estabelecer um serviço 
organizado para aumentar o acesso da população aos serviços de 
saúde, aproximar os vínculos entre profissionais de saúde.

No presente estudo, o sexo e o nível de escolaridade confirmam 
a realidade nacional dos casos de hanseníase. No entanto o número 
de lesões desses casos acompanhados na unidade básica de saú-
de causa preocupação, ainda que exista esse acompanhamento ade-
quado ao paciente com hanseníase, o número de lesões mostra que 
provavelmente houve uma demora na detecção desses casos, ainda 
que a Atenção Básica do município de Sobral vem sendo considerada 
referência para outras localidades. A OMS (2010) afirma que servi-
ços adequados ao controle dessa doença deve fornecer não somente 
tratamento disponível como também possuir recursos necessários ao 
diagnóstico oportuno.

Nesse contexto, a OMS (2010) descreve também que o aten-
dimento a hanseníase não impõe dos serviços uma necessidade de 
grande complexidade tecnológica, no entanto deve ser capaz de acom-
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panhar adequadamente o indivíduo, garantindo privacidade e confiden-
cialidade, em decorrência da grande carga de estigmas que acompanha 
esses pacientes e dificultam a continuidade da terapêutica.

Diante da complexidade da hanseníase, de seu histórico de es-
tigma e segregação e de todo o contexto social que envolve a doença, 
faz-se necessária a elaboração de medidas específicas que visam mini-
mizar os efeitos da doença na comunidade, bem como ampliar as taxas 
de detecção de casos novos para posteriormente controlar a doença 
por meio de medidas que interrompam sua cadeia de transmissão. 

Tabela 1 – Casos diagnosticados de hanseníase por sexo no Centro de 
Saúde Maria Eglantine Ponte Guimarães, no período de 2016 a 2018.

SEXO Nº PACIENTES %
Masculino

Feminino

5

2

71,43%

28,57%
TOTAL 7 100,00%

Fonte: protocolo da pesquisa

Considerando que o sexo mais afetado foi o masculino no pe-
ríodo de 2016 a 2018, mesmo sem diferença significativa em relação 
ao feminino, concordando com os dados territoriais dos anos analisa-
dos (SINAN/SVS-MS 2018). 

De modo similar ao que se compõe ao estudo de Queiroz et al 
(2015) a predominância entre o sexo masculino pode estar correlacio-
nada à sua baixa busca aos serviços de saúde que são ofertados, o 
que interdita o andamento de intervenções para prevenir e diagnosti-
car precocemente. 

Embora, o número de mulheres afetadas pela hanseníase te-
nha aumentado em todas as regiões do Brasil (BASSO, 2017). 

Tabela 2 – Faixa etária dos pacientes com hanseníase atendida no a 2018.
FAIXA ETÁRIA (IDADE) Nº PACIENTES %

30 a 45

46 a 60

>60

1

4

2

14,29%

57,14%

28,57%
TOTAL 7 100,00%

Fonte: protocolo da pesquisa
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Em correspondência à idade, sucedeu-se o predomínio de adul-
tos na faixa dos 46 a 60 anos e esse percentual amplia se levarmos 
em consideração a população até 60 anos de idade, o que é alarmante 
do ponto de vista socioeconômico, associado às incapacidades que a 
doença acarreta a esses indivíduos. De acordo com Silva et al (2015) 
em seu estudo em Uruaçu-GO, as faixas etárias mais afetadas relacio-
nam-se com o período economicamente produtivo desta população e 
caracteriza como uma doença de adultos.

Tabela 3 – Nível de escolaridade dos pacientes diagnósticados com 
hanseníase atendida no Centro de Saúde Maria Eglantine Ponte Gui-
marães, no período de 2016 a 2018.

ESCOLARIDADE Nº PACIENTES %
Analfabeto

E.F.C

E.F.I

1

1

5

14,29%

14,29%

71,42%
%TOTAL 7 100,00%

Fonte: protocolo da pesquisa

Em relação ao nível de escolaridade dos pacientes do estudo, 
no período de 2016 a 2018, a maioria dos indivíduos possuía o ensi-
no fundamental incompleto, perfazendo 5 (71,42%) pacientes, segui-
do de 1 (14,29%) paciente não escolarizado (analfabeto) e apenas 1 
(14,29%) com ensino fundamental completo, reiterando estudos como 
Queiroz et al (2015) e Campos, Batista e Guerreiro (2018). Em seme-
lhança ao estudo de Queiroz et al (2015) foram encontrados nesse 
estudo realizado na cidade de Mossoró-RN, região Nordeste do Brasil,  
onde a maioria dos pacientes também apresentava o maior nível do 
ensino fundamental incompleto ou eram analfabetos, o que pode ter 
influenciado diretamente no entendimento das orientações ofertadas 
pelos profissionais de saúde e na realização do autocuidado desses 
pacientes. 
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Tabela 4 – Casos diagnósticados de hanseníase por profissão/ocupa-
ção no Centro de Saúde Maria Eglantine Ponte Guimarães, no período 
de 2016 a 2018.

PROFISSÃO/OCUPAÇÃO Nº PACIENTES %
Motorista

Servente de Pedreiro

Dona do lar

Auxiliar de Serviços Gerais

2

2

2

1

28,57%

28,57%

28,57%

14,29%
TOTAL 7 100,00%

Fonte: protocolo da pesquisa

Dentre as profissões/ocupações identificadas nos prontuários 
dos pacientes que foram diagnosticados com hanseníase, as mais fre-
quentes foram motoristas (28,57%); serventes de pedreiro (28,57%); 
dona do lar (28,57%); seguido de 1 auxiliar de serviços gerais (14,29%). 
Em comparação ao estudo de Ribeiro et  al (2017) a hanseníase pode 
ser referente à própria situação sanitária e econômica da região.

Tabela 5 – Classificação operacional dos pacientes diagnósticados 
com hanseníase atendidos no Centro de Saúde Maria Eglantine Ponte 
Guimarães, no período de 2016 a 2018.

CLASSIFICAÇÃO 
OPERACIONAL Nº PACIENTES %

Paucibacilar

Multibacilar

4

3

57,14%

42,86%
TOTAL 7 100,00%

Fonte: protocolo da pesquisa

A maioria dos pacientes apresentou-se com a classificação 
operacinal paucibacilar (57,14%), uma diferença pequena sem gran-
de relevância em relação à classificação operacional multibacilar que 
mostrou um percentual de 42,86% dos pacientes diagnosticados. Dis-
cordante dos achados de BASSO (2017) que verificou 3,85% dos pa-
cientes com características paucibacilar e 96,15% apresentavam clas-
sificação operacional multibacilar.
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Tabela 6 – Número de lesões apresentado pelos pacientes atendidos 
no Centro de Saúde Maria Eglantine Ponte Guimarães, no período de 
2016 a 2018.

NÚMERO DE LESÕES Nº PACIENTES %
Única

Até cinco

>Cinco

2

1

4

18,18%

9,09%

72,73%
TOTAL 7 100,00%

Fonte: protocolo da pesquisa

Em relação ao número de lesões a maior parte dos pacientes 
acometidos apresentaram lesões superiores a cinco, totalizando um 
percentual de 72,73%; seguidos de 18,18% dos pacientes com lesões 
únicas. Revelando uma taxa de 9,09% dos pacientes que apresenta-
ram até cinco lesões. Batista et al (2011) apresentaram em seu estudo 
a lesão neural como a principal causa de incapacidade, com alcance 
social e ação das pessoas acometidas pela a doença.

Segundo Budel et al (2011), as lesões dificultam ainda mais a 
autoestima da população acometida pela a doença, causando uma di-
minuição na qualidade de vida e afetando diversos fatores da vida dos 
mesmos (como aparência, trabalho, relação conjugal). 

Tabela 7 – Classificação dos casos de hanseníase atendidos no Centro 
de Saúde Maria Eglantine Ponte Guimarães, no período de 2016 a 2018.

CLASSIFICAÇÃO 
DO CASO Nº PACIENTES %

Novo 7 100,00%

TOTAL 7 100,00%
Fonte: protocolo da pesquisa

Quanto à classificação dos casos de hanseníase, verificou-se que 
100% dos pacientes diagnósticados deram entrada como casos novos. 
Conforme Brito et al (2016) em estudo realizado em Fortaleza, capital do 
estado do Ceará, no período de 2012 a 2014 foram registrados 9.658 ca-
sos novos de hanseníase, desses, 50,6% eram do sexo masculino, os re-
sultados indicam tendência decrescente do coeficiente de detecção geral. 

Segundo Souza et al (2018) no ano de 2014, o estado da Bahia 
ficou em décimo terceiro lugar no ranking nacional de novas taxas de 
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detecção de casos com 17,4 novos casos de hanseníase por 100.000 
habitantes, superior à média brasileira.

Tabela 8 – Tratamento dos pacientes portadores de hanseníase aten-
didos no Centro de Saúde Maria Eglantine Ponte Guimarães, no pe-
ríodo de 2016 a 2018.

TRATAMENTO Nº PACIENTES %
Cura

Abandono

6

1

85,71%

14,29%
TOTAL 7 100,00%

Fonte: protocolo da pesquisa

No que concerne ao tratamento se observou que 85,71% dos 
pacientes evoluíram para cura, não sendo observada diferença signifi-
cativa entre as duas classificações operacionais da doença (pauciba-
cilar e multibacilar). Entretanto, 14,29% abandonou o tratamento, fato 
preocupante. De acordo com Queiroz et al 2015) destaca-se ainda, 
essa falha no tratamento como alto risco desses pacientes apresen-
tarem estados reacionais, embora que poliquimioterapia (PQT) tenha 
ofertado a esses pacientes a oportunidade de um tratamento mais efe-
tivo, mais racional e com uma durabilidade limitada, pode ainda sim 
gerar uma maior colaboração a essa terapêutica. 

Os resultados da presente pesquisa indicam a heteroneidade 
do perfil clínico epidemiológico da doença. Clinicamente, é sabido que 
esse é um agravo à saúde que está associada à resposta imunológi-
ca do indivíduo e, portanto, essa resposta imunológica desencadeia 
diferentes manifestações clínicas, podendo evoluir a casos de forma 
clínica estável não-contagiosa ou mesmo formas mais graves e in-
fectocontagiosas. A classificação operacional do caso de hanseníase, 
visando o tratamento com poliquimioterapia é baseada no número de 
lesões cutâneas.

No que diz respeito à forma clínica, observou-se que nos casos 
atendidos nessa unidade a forma mais frequente foi a dimorfa, seguida 
pela forma indeterminada, não sendo observada nenhuma das outras 
formas clínicas. Não havendo divergência ou convergências com os 
dados nacionais (SINAN/SVS-MS 2018). 

Batista et al (2011) apresenta em seu estudo a tendência ao 
regresso do quadro da terapia, consta-se que, tais números refletem a 
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precariedade que envolve a atenção básica para a população menos 
favorecida, encaminhando ao diagnóstico tardio, já nos ciclos evoluí-
dos da doença, além da má instrução da população, implicando em 
uma adesão inapropriada ao tratamento. 

Conclusão

Nesse estudo, verificou-se que o sexo masculino foi mais aco-
metido pela hanseníase, sendo que um percentual considerável des-
tes apresentava número de lesões superiores a cinco ao início do tra-
tamento, denotando um diagnóstico tardio da doença. Notou-se ainda 
um número relevante em relação aos casos multibacilares, ainda que 
a classificação operacional predominante tenha sido de casos pauci-
bacilares no período analisado. Os achados deste estudo permitem 
conhecer a clínica e a epidemiologia da hanseníase na região, uma 
vez que de acordo com os resultados obtidos, é possível verificar que 
a doença ainda é um grande problema de saúde pública, mas que 
tem tratamento gratuito ofertado pelo órgão responsável pela saúde 
pública em um determinado território. Sendo importante enfatizar que 
o paciente pode evoluir para cura, caso faça uso da medicação de 
forma adequada. 

Pretende-se, portanto, sensibilizar a gestão para o redimensio-
namento do atendimento nas unidades básicas de saúde do município 
aos portadores de hanseníase, assim como fomentar a discussão de 
estratégias para subsidiar as práticas do serviço de saúde. As ações 
de vigilância epidemiológica e o processo de descentralização devem 
ser intensificados na região, para prevenção, diagnóstico e tratamento 
precoce, evitando a alta taxa de lesões e deformidades na hanseníase. 
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Introdução

As transformações das formas de trabalho, a partir da industria-
lização favoreceu o sedentarismo, devido aumento de atividades ocu-
pacionais com menor gasto calórico o que contribuiu com o aumen-
to das doenças crônicas não transmissíveis (WAHLSTROM, 2005). 
O trabalho sedentário, mais comumente atribuído a trabalhadores 
de escritório (WAHLSTROM,2005, HARTVIGSEN et al, 2018, LIMA, 
et. al, 2009), tem sido um grave problema de saúde pública (HUSH, 
MAHER, REFSHAUGE, 2006) Pois tem demonstrado estar associada 
a agravos a saúde como obesidade (NAMVAR, et al 2016), doenças 
cardiovasculares, câncer, diabetes, saúde mental e principalmente as 
doenças músculo esqueléticas por resultarem em dores, e limitação 
funcional   (COMMISSARIS et. al, 2016)

Os trabalhadores submetidos à rotina de trabalho sedentário 
em escritório sofrem com frequência de desconforto musculoesquelé-
tico e dor, especialmente em região de coluna e membros superiores 

(BROWN, MILLER, MILLER, 2003) Uma das possíveis consequências 
da rotina de trabalho em escritório é a prevalência pontual de lombal-
gia limitante de atividade ocupacional de 7.3%, o que equivale a 540 
milhões de pessoas afetadas com essas queixas em algum momento 
da vida (CRAIG et al, 2012).
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Antigamente o papel da mulher se limitava ao seu espaço fa-
miliar. Com a evolução nos contextos cultural, social e econômico do 
País, esse papel foi se alterando significativamente à medida que as 
mulheres deixavam o espaço doméstico e se dirigiam para o espaço 
público. Assim, o cotidiano da mulher, além de conter o trabalho do-
méstico, passou a ser complementado pelas rotinas da profissão e do 
investimento em si própria como pessoa, compreendendo-se, então, 
haver dupla jornada de trabalho (OLIVEIRA, 2008). 

Tradicionalmente as mulheres são, em elevado número, des-
tinadas a formas desfavoráveis de inserção no mercado de trabalho. 
Seus rendimentos costumam ser inferiores aos dos homens e a quali-
dade da ocupação habitualmente é menor. A maior parte das mulheres 
está ocupada em postos de trabalho informais, sem carteira profissio-
nal assinada pelo empregador, ou está em empregos sem remunera-
ção ou para autoconsumo (SORJ, 2004).

A relação com o ecossistema, o lazer, a alimentação e as con-
dições de trabalho, moradia e renda são aspectos envolvidos na situa-
ção de saúde do indivíduo. Quando se trata de mulheres, os problemas 
são agravados por discriminação nas relações de trabalho e sobrecar-
ga de responsabilidades no trabalho doméstico (BRASIL, 2011).

Tivemos como objetivo analisar a promoção da saúde em mu-
lheres trabalhadoras de Escritório através de uma revisão integrativa.

Metodologia

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a fim de de-
duzir generalizações sobre questões substantivas, a partir de um 
conjunto de estudos diretamente influenciados sobre essas questões 
(GANONG, 2005). Tais revisões incluem exame das pesquisas para 
discutir hipóteses, sugestões para novas questões teóricas e identifi-
cação de uma pesquisa necessária. A revisão integrativa é um méto-
do de exame específico que resume literaturas empíricas ou teóricas 
para fornecer uma compreensão mais abrangente de um fenômeno 
particular.

Assim, tem o potencial de apresentar o estado da ciência, con-
tribuir para o desenvolvimento da teoria, e tem aplicabilidade direta à 
prática e à política (WHITTEMORE, 2005) Para ser considerada uma 
pesquisa, a revisão de literatura deve seguir o mesmo rigor da pesqui-
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sa primária. Nesse sentido, para esta revisão, foram consideradas as 
fases de pesquisa (WHITTEMORE, 2005): identificação do problema 
e seu objetivo; pesquisa da literatura com foco sobre o tema a ser estu-
dado; avaliação dos dados aplicando critérios de inclusão e exclusão; 
análise dos dados extraindo das fontes primárias as características da 
amostra e método, que, no caso, foi qualquer referência ao conceito 
de abandono/não adesão e os fatores a que esses estão relaciona-
dos. Como última fase, temos a apresentação da síntese, que retrata 
a construção dos conceitos e seus fatores relacionados. A busca pela 
literatura ocorreu na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nos meses de 
janeiro e fevereiro de 2021.

As bases de dados de literatura científica e técnica consulta-
das foram: Literatura Latino Americana e de Caribe em Ciências da 
Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Fo-
ram selecionadas essas bases de dados considerando-se o interesse 
em conhecer a construção desse conhecimento na América Latina, 
onde a Promoção da Saúde tem importante expressão epidemioló-
gica. Os descritores foram selecionados a partir da terminologia em 
saúde consultada nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS-BI-
REME); são eles: “saúde da mulher”, “saúde do trabalhador” e “afas-
tamento do trabalho”; estes, por sua vez, foram relacionados com o 
descritor “Promoção da Saúde”. Inicialmente, a busca considerou as 
publicações dos últimos cinco anos; porém, optou-se pelo período 
de 2020, que deu maior amplitude ao estudo e resultou em 45 estu-
dos: 44 da base de dados LILACS e 01 das referências na base da 
SciELO. Após a leitura dos resumos, segundo pertinência e consistên-
cia do conteúdo, foram observados os seguintes critérios de inclusão: 
estudos disponíveis na íntegra, em open acess, de 2020, publicações 
originais, nas línguas portuguesa, espanhola e inglesa, que adotaram 
uma abordagem quantitativa, considerando o objetivo do estudo e o 
protocolo de revisão elaborado previamente. Foram critérios de ex-
clusão: artigos repetidos, artigos não acessíveis em texto completo, 
resenhas, anais de congresso, artigos de opinião, artigos de reflexão, 
editoriais, artigos que não abordaram diretamente o tema deste estudo 
e artigos publicados fora do período de análise. Ao todo, foram excluí-
dos 41 artigos (41 da base de dados LILACS e 00 da base SciELO). 
Assim, após essa fase, iniciou-se a análise de três estudos completos. 
Foi elaborado um quadro para organização da análise dos artigos con-
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tendo os itens: tipo de publicação, ano, fonte, autores, título, tema, mé-
todo e objetivo. No que se refere aos conceitos e fatores associados 
ao abandono de tratamento, a análise se fez em termos qualitativos, 
sumarizando os dados para formar as categorias Conceituando Pro-
moção da Saúde da mulher no trabalho e os resultados foram discuti-
dos e sustentados com outras literaturas pertinentes.

Resultados e Discussão

Ao analisar-se a fonte dos artigos, evidenciou-se que a maioria 
deles foi publicada em periódicos da área da saúde coletiva e edita-
dos no Brasil. Esse resultado mostra que a produção científica so-
bre Promoção da Saúde em mulheres trabalhadoras de escritório  na 
abordagem dos profissionais de saúde na América Latina poderia ser 
incrementada (Quadro 01).

Quadro 01 – Características das produções selecionadas.
AUTOR ANO TÍTULO TIPO DE 

ESTUDO OBJETIVO

Danyelle Lorrane Carneiro 
Veloso, Valéria Costa Peres, 

Juliana da Silveira Ortiz 
Camargo Lopes, Janaína 

Valadares Guimarães, Mauro 
Adil Pereira Alvim e Fernanda 

Layanne Carneiro Veloso.

2014

Saúde da Mulher 
Trabalhadora 

no Brasil: Uma 
Revisão 

Integrativa

Revisão 
Integrativa

Investigar a 
saúde da mulher 

trabalhadora 
no Brasil por 

meio de revisão 
integrativa da 

literatura.

Patrícia Ribeiro Marcacine 
Sybelle de Souza Castro 

Shamyr Sulyvan de Castro 
Maria Cristina Cortez Carnei-
ro Meirelles Vanderlei José 

Haas Isabel Aparecida Porca-
tti de Walsh

2019

Qualidade de 
vida, fatores so-
ciodemográficos 
e ocupacionais 

de mulheres 
trabalhadoras

Estudo 
transversal

Avaliar a quali-
dade de vida da 
mulher trabalha-
dora e verificar 
a suas relações 

com aspectos so-
ciodemográficos 
e ocupacionais.

Jacqueline de SouzaI OR-
CID: 0000-0002-6094-6012 

Jaqueline Lemos de OliveiraI 
ORCID: 0000-0003-3699-

0280 Jordana Luiza Gouvêa 
de OliveiraI

Letícia Yamawaka de Almei-
daI  Loraine Vivian GainoI  

Denise Marie Saint-ArnaultII 

2018

Promoção da 
saúde mental 
de mulheres: 

a influência da 
saúde física e do 
meio ambiente

Estudo des-
critivo de 

abordagem 
quantitativa

Descrever os 
resultados de um 

grupo de pro-
moção à saúde 

mental de mulhe-
res, conduzido 
por enfermeiras
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Abordagem sobre a Promoção da Saúde em trabalhadoras de es-
critório

Elas ainda vivenciam as desigualdades de gênero no ambiente 
do trabalho, uma vez que atuam em diversas profissões, estão pre-
sentes em setores variados, estudam e se qualificam mais que os ho-
mens, mas ainda continuam a receber salários inferiores aos deles 
(ARREAL, 2014). Essa condição pode influenciar diretamente em sua 
saúde física e mental, principalmente quando este contexto ocasiona 
conflitos familiares (AQUINO, FERNANDES, 2013). 

A imprevisibilidade econômica também afeta a população eco-
nomicamente ativa provocando insegurança e mal-estar, e os traba-
lhadores passam a levar esta realidade para dentro e fora de sua ativi-
dade laboral (OLIVEIRA, 2012).

Com as mulheres trabalhadoras esta condição pode ser exa-
cerbada, pois as modificações sociais e a presença delas no mercado 
de trabalho influenciaram a estrutura familiar, e muitas passaram a ser 
responsáveis pela maior parte da renda familiar e/ou são mães sem o 
auxílio dos companheiros nos cuidados com os filhos (RIBEIRO, GO-
MES, MOREIRA, 2015). 

Diante de todas estas ocorrências, é possível que as trabalha-
doras passem a ter prejuízos em sua qualidade de vida (QV) (ARAÚJO 
DE OLIVEIRA, 2012). Assim, aponta-se a necessidade de serem con-
sideradas as propostas de atenção e promoção da saúde, a perspec-
tiva da integralidade que relaciona trabalho, saúde e qualidade de vida 
(GONÇALVES, PENTEADO, SILVÉRIO, 2005) 

Neste sentido, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador 
(PNST) instituída em 2012 tem entre seus objetivos promover saúde, 
ambientes e processos de trabalhos saudáveis, incorporar a categoria 
trabalho como determinante do processo saúde-doença e assegurar 
que a identificação da situação do trabalho dos usuários seja consi-
derada nas ações e nos serviços de saúde do SUS (BRASIL, 2012).

Considerações finais 

É necessário o desenvolvimento de pesquisas e de novos mo-
delos de promoção da saúde que considere, em seus enfoques, a hori-
zontalidade nas relações entre trabalhadoras de escritório e suas abor-
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dagens, com diálogo e interação, estabelecendo cuidados que tragam 
melhores resultados para a compreensão e seguimento do tratamento. 
A pesquisa aponta a importância de processos de capacitação de pro-
fissionais de saúde a fim de rever o paradigma de cuidado e educação 
adotados, desenvolvendo intervenções diferenciadas, direcionadas a 
incrementar a adesão ao cuidado a promoção da saúde das trabalha-
doras de escritório.
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Introdução

A desnutrição é um fato presente e constante no meio hos-
pitalar com incidência que varia de 20 a 50% no mundo. No Brasil o 
clássico estudo intitulado “Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricio-
nal Hospitalar (IBRANUTRI)” realizado em 90 hospitais brasileiros e 
com um total de 4 mil pacientes identificou a prevalência de 48,1% de 
desnutridos, dos quais 35,5% apresentavam desnutrição moderada e 
12,6% desnutrição grave (DUARTE et al, 2016). 

A ocorrência de desnutrição é responsável pelo aumento da 
morbimortalidade e agravamento do quadro clínico, impactando dire-
tamente sobre a deficiência de cicatrização de feridas, reduzindo a 
síntese de proteínas hepáticas e comprometendo as funções do siste-
ma imune, o que se configura como um importante fator de risco para 
o desenvolvimento ou complicações de infecções, contribuindo desta 
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forma para o prolongamento do tempo de hospitalização, bem como 
aumento dos custos hospitalares (SANTOS et al., 2015).

Neste contexto faz-se importante a identificação precoce da 
desnutrição ou do risco de desenvolvimento da mesma com a finali-
dade de minimizar seus impactos sobre o paciente e por consequên-
cia reduzir complicações e agravos associados. É fundamental que a 
avaliação nutricional seja realizada de maneira adequada, pois esta 
permite que a intervenção nutricional seja feita de maneira precoce e 
adequada a partir de uma terapia nutricional individualizada e voltada 
as necessidades do paciente (NASCIMENTO et al., 2017).

A terapia nutricional (TN) consiste em um conjunto de procedi-
mentos com fins terapêuticos aplicados na forma de intervenção por 
meio da nutrição objetivando a manutenção ou recuperação do estado 
nutricional de um indivíduo com uma determinada patologia. A TN pode 
se dar nas modalidades parenteral, enteral e oral (THIEME et al., 2014).

A nutrição parenteral (NP) é uma das modalidades de terapia 
nutricional e pode ser definida como uma solução ou emulsão, com-
posta de carboidratos, aminoácidos, lipídios, vitaminas e minerais. 
Possui a característica de ser estéril e apirogênica, em geral é acondi-
cionada em recipiente de vidro ou plástico e destinada à administração 
intravenosa tendo por objetivo a síntese ou manutenção dos tecidos, 
órgãos ou sistemas (GUIMARÃES et al., 2012).

De um modo geral a NP é indicada quando há impossibilidade 
parcial ou total da utilização do trato gastrointestinal (RODRIGUES; 
SOBREIRA, 2013) outras indicações incluem além da disfunção pro-
longada do trato gastrintestinal, a inviabilidade de utilização da via en-
teral e a necessidade de complementar a oferta calórico/proteica em 
pacientes com via enteral limitada (SILVA et al., 2014). 

Desta forma a nutrição parenteral pode ser entendida como 
uma forma de minimizar a desnutrição e por sua vez impactando posi-
tivamente na evolução clínica de pacientes onde a nutrição por via oral 
ou enteral se faz inviável (BUSS; CONTE; FRANZ, 2016).

 A administração de nutrição parenteral pode se dar de forma 
total (NPT) ou complementar (NPC). A localização do acesso depen-
derá da modalidade de nutrição parenteral utilizada considerando-se 
o tempo de utilização e osmolaridade (SHOSHIMA; FILHO, 2011). 

 A administração de NPT se dá mediante acesso venoso cen-
tral, geralmente em veia cava. A utilização de acesso venoso central 
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possui indicação de utilização em tempo superior a 7 a 10 dias e per-
mite a infusão de soluções de maior osmolaridade, suportando solu-
ção acima de 1.000 mOsm/L (CAL et al., 2006).

A nutrição parenteral complementar visa complementar a in-
gestão alimentar oriunda da ingestão por via oral ou o apoio a via 
enteral deficiente em pacientes cuja utilização de NP seja menor que 
7 dias. Pode ser realizada por acesso venoso periférico, requerendo 
soluções com osmolaridade menor que 900 mOsm/L (NUÑEZ, 2016).

O conhecimento do perfil epidemiológico de pacientes em uso 
de nutrição parenteral dá base para a sistematização da assistência 
nutricional em pacientes cujo utilização do trato gastrointestinal se faz 
funcionalmente inviável. A adequada prescrição de nutrição parenteral 
baseada em dados concretos, embasados e sistematizados influi di-
retamente sobre a evolução clínica e melhor prognóstico do paciente 
impactando no seu tempo de internação e reabilitação mediante o su-
porte nutricional adequado e de forma oportuna diminuindo o risco e/
ou a ocorrência de desnutrição, tempo de internação e ocorrência de 
complicações de origem infecciosa. O traçado do perfil epidemiológi-
co, bem como evolução clínica de paciente em uso de nutrição paren-
teral dá ainda base para o a tomada de decisão e desenvolvimento de 
diretrizes clínicas e protocolos baseados na vivência e experiência da 
instituição sede do presente estudo. Objetiva-se com esse estudo tra-
çar o perfil epidemiológico de pacientes em uso de nutrição parenteral 
no hospital de ensino Santa Casa de Misericórdia de Sobral no ano de 
2017, bem como delinear o perfil sociodemografico dos pacientes em 
uso de nutrição parenteral e classificar as principais patologias em que 
se utiliza a nutrição parenteral como via de nutrição em um hospital de 
ensino de Sobral.

As primeiras observações sobre nutrição parenteral datam de 
1600 quando Cristopher Wren, infundiu vinho e cerveja na corrente 
sanguínea de um cão (CUNHA et al., 2015). 

No início do século XX em 1904 quando François realizou a 
administração de peptídeos na forma de peptona, junto com gordura 
e sal o que é tido historicamente como a primeira tentativa de nutrição 
parenteral (COSTA, 2014). 

 Em 1931 o médico escocês Thomas Latta utilizou soluções ve-
nosas contendo cloreto de sódio, água e solução de carboidrato no 
tratamento de algumas doenças como a coléra (VRIES; POST, 2013).
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No final da década de 40 Wretlind e Hakansson produziram 
a primeira solução de aminoácidos, hidrolisada e apropriada ao uso 
parenteral composta por peptídeos de caseína. A solução foi utilizada 
até meados da década de 80 (ISAKSSON, 2002)

A sistematização da nutrição de modo mais especifico só veio a 
partir de 1968 através da proposta de Stanley Dudrik em 1968. Em es-
tudo experimental Dudrik desenvolveu uma solução estável composta 
por aminoácidos e glicose e a infundiu em cães da raça Beagle, o 
estudo mostrou ainda que os cães em nutrição parenteral total tiveram 
crescimento igual ou muito similar ao grupo controle alimentado por ra-
ção canina, dando base para o desenvolvimento da nutrição parenteral 
moderna (BATISTA, 2013).

Em 1972 Solassol e Joyeux desenvolveram e relataram a utili-
zação com sucesso da solução de nutrição parenteral composta por 
aminoácidos, solução lipídica e glicose, além de eletrólitos, vitaminas 
e oligoelementos a fórmula ficaria conhecida como 3 em 1 (FREITAS 
et al., 2014).

No Brasil um dos primeiros relatos da utilização de nutrição pa-
renteral remontam para 1979, sua utilização se deu em um recém-nas-
cido submetida a ressecção total de intestino delgado e ceco (TAN-
NURI, 2004)

A prescrição de nutrição parenteral pode se dar de forma total 
ou complementar. A localização do acesso dependerá da modalidade 
de nutrição parenteral utilizada.

A nutrição parenteral total (NPT) consiste em uma modalidade 
de terapia nutricional na qual o paciente não é capaz de atingir suas 
necessidades por via oral ou enteral por não poder utilizar com segu-
rança o trato gastrointestinal sendo, portanto, a única via de nutrição 
deste indivíduo (BRETÓN, 2017).

A administração de NPT se dá mediante acesso venoso cen-
tral, geralmente em veia cava. A utilização de acesso venoso central 
possui indicação de utilização em tempo superior a 7 a 10 dias e per-
mite a infusão de soluções de maior osmolaridade, suportando solu-
ção acima de 1.000 mOsm/L (CAL et al., 2006).

A nutrição parenteral complementar visa complementar a in-
gestão alimentar oriunda da ingestão por via oral ou o apoio a via 
enteral deficiente em pacientes cuja utilização de NP seja menor que 
7 dias, pode ser realizada por acesso venoso periférico, requerendo 
soluções com osmolaridade menor que 900 mOsm/L (NUÑEZ, 2011).
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De um modo geral indica-se NP em situações em que a uti-
lização do trato gastrointestinal é inviável ou quando a absorção de 
nutrientes é incompleta e, sobretudo, quando a desnutrição está as-
sociada (BUSS; CONTE; FRANZ, 2016). Dentre estas situações estão 
íleo paralítico, vômitos persistentes, fístulas digestivas de alto débito 
ou quando a nutrição enteral não conseguir atingir valores superiores 
a 60% das necessidades nutricionais estimadas por um longo período, 
sendo que a nutrição parenteral deve ser utilizada por no mínimo 7 
dias (MCCLAVE et al., 2016).

Outras condições que justificam o uso  de NP incluem: pré-
-operatória em pacientes com desnutrição grave, disfunção renal ou 
hepática severa, pancreatite, diarreia e vômitos persistentes, pacien-
tes catabólicos vítimas de queimaduras ou traumas e que não podem 
utilizar o trato gastrointestinal por 5 a 7 dias, prematuros de baixo peso, 
prematuros com má-formação congênita do sistema digestório e diar-
reia crônica intensa, terapia nutricional pós-operatória (5 a 7 dias após 
a cirurgia) em pacientes com desnutrição grave e hiperêmese gravídi-
ca (SHOSHIMA; FILHO, 2011).

Em determinadas situações o uso de NP é contraindicado, esses 
casos em geral configuram condições em que a terapia nutricional não 
traria benefícios ao paciente, sendo, portanto, dispensável ou conside-
rado um procedimento de cunho invasivo. Estas condições são: quando 
pode-se suprir até 60% das necessidades nutricionais por via oral ou son-
da enteral, quando não se pode definir claramente o objetivo da terapia 
nutricional, a fim de prolongar a vida de pacientes terminais e na vigência 
de instabilidade hemodinâmica (WAITZBERG; NOGUEIRA, 2009).

A NP se mostra como um grande avanço e oportunidade tera-
pêutica quando a utilização do TGI é inviável. Os efeitos terapêuticos 
se dão pelo fornecimento combinado de calorias, ácidos graxos es-
senciais, aminoácidos, vitaminas, minerais e oligoelementos, sendo, 
portanto, na maioria dos casos um tratamento adjuvante. Aparente-
mente, a oferta de NP não teria impactos sobre a mortalidade dos 
pacientes, mas seria responsável por reduzir a ocorrência de compli-
cações (BROWN; MINARD; ZIEGLER, 2016).

A exemplo pode-se citar indivíduos desnutridos que serão sub-
metidos a cirugias de grande porte. Nesta população a oferta de nutri-
ção parenteral em 7 a 10 dias antes da cirurgia é claramente respon-
sável por um melhor desfecho clínico (BRAGA et al., 2009).
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Há de se considerar que mesmo sendo uma terapia que se 
mostra promissora no cuidado e prognostico do paciente, algumas 
complicações podem ocorrer em decorrência da NP.

As complicações relacionadas à NP são classificadas em 3 
grupos: complicações mecânicas, infecciosas e metabólicas (MON-
TE, 2014).

As complicações mecânicas podem ser relacionadas a infusão 
de NP tendo por principal ocorrência o extravasamento de solução pa-
renteral ou relacionadas ao cateter tendo como manifestações pneu-
motórax, lesões vasculares, tromboses, embolias entre outros (SILVA 
et al., 2014).

As complicações de origem infecciosas se dão pela coloniza-
ção do cateter por microrganismos como Estafilococos, Enterococos, 
Bactérias Gram-negativas, e Estreptococo, responsáveis por causar 
infecções que são confirmadas por hemocultura ou sinais clínicos 
como a febre. Estas infecções podem se manifestar de forma local ou 
sistêmica (ESTEVÃO-COSTA, 2014).

As complicações metabólicas têm relação direta com a compo-
sição de solução de NP e as alterações do metabolismo decorrentes 
da patologia de base, incluem-se neste quadro: hiperglicemia, dese-
quilíbrios hidroeletrolíticos, alterações hepáticas e deficiência de mi-
cronutrientes (DUTRA; SAGRILLO, 2016).

O perfil de pacientes que utiliza nutrição parenteral é bastante 
misto, considerando-se as diversas aplicações de uso da NP, assim, a 
prescrição e terapia nutricional a partir de NP e varia conforme o tipo 
de estabelecimento de saúde e as especialidades que este atende.

No estudo de Guimarães et al., (2012) realizado em um hospital 
público de Fortaleza que tem por áreas de atuação Clínica Médica, 
Cirúrgica, Ginecologia, Obstetrícia e Neonatologia, o estudo se deu 
entre os meses de janeiro a maio de 2012 foram avaliados 18 pacien-
tes, dos quais 56,0% eram do sexo feminino. A faixa etária se mais 
prevalente se concentrava entre de 41 a 70 anos (66,7%). As principais 
indicações do uso da NP foram procedimentos pós-cirúrgicos (74,0%); 
39,0% dos pacientes utilizaram NP por um período de 7 a 10 dias. 
Todas as prescrições de NP foram do tipo total e com administração 
em acesso central. Quanto à evolução, 39,0% dos pacientes foram a 
óbito e 39,0% apresentaram alguma complicação, sendo a infecção do 
cateter a mais prevalente (GUIMARÃES et al., 2012).
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O trabalho de Mendes, Medeiros e Paulo (2008) foi realizado 
no Hospital Regional de Urgência e Emergência de Campina Grande/
PB em um período de noves meses. Como resultados foram avaliados 
9 pacientes a maioria (44,5%) possuía entre 17 e 43 anos. 55,6% dos 
pacientes eram do sexo masculino, a patologia prevalente no estudo 
é fístula enterocutânea (33,3%). Observou-se ainda que 55,56% dos 
pacientes utilizaram a nutrição por mais de 7 dias e que 88, 8% foram 
submetidos à cirurgia. Todas as NP foram infundidas por via central 
(MENDES; MEDEIROS; PAULO, 2008).

Outro estudo também realizado em um hospital de urgência 
de Teresina/PI no período de janeiro a março de 2013, avaliou 23 pa-
cientes. Do total de pacientes 52,40% eram adultos; com ocorrência 
de 60,61% na clínica cirúrgica. 47,85% do total não tiveram a patologia 
especificada na prescrição, obstrução intestinal e pancreatite necrohe-
morrágica corresponderam a 16,7% das patologias mencionadas. Ob-
servou-se que 52,17% dos pacientes fizeram uso da NP durante 1 a 7 
dias (COÊLHO et al., 2015).

Metodologia

Tipo de estudo 

O presente trabalho trata-se de um estudo epidemiológico, 
analítico, transversal, de caráter quantitativo e natureza retrospectiva.

Local e período de estudo

O estudo foi realizado na Santa Casa de Misericórdia de So-
bral, instituição referência regional e estadual, em atendimento de saú-
de de alta complexidade. Conta com 450 leitos e atende a mais de 60 
municípios e uma população estimada em 2 milhões de habitantes. 
Localizada na Rua Antônio Crisóstomo de Melo, nº 919, bairro Centro, 
na cidade Sobral - CE. O período de realização da pesquisa foi de 
junho a julho de 2018.



52

Delineamento do estudo

A amostra é composta pelas solicitações e fichas de acompa-
nhamento de nutrição parenteral identificadas e armazenadas na Far-
mácia Central e Lactário da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, 
os dados serão referentes aos setores Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) adulta, Casa de Saúde Monsenhor Eufrásio (neurologia), emer-
gência, casa de Saúde São Peregrino (Oncologia), Casa de Saúde 
São Joaquim e bloco cirúrgico (Casa de Saúde São José e Sala de 
Recuperação). 

Foram inclusos neste estudo todos os registros de pacientes 
que utilizaram nutrição parenteral no período de 01 de janeiro à 31 de 
dezembro de 2017 e pertencentes aos setores previamente definidos 
com idade igual ou maior que 18 anos.

Foram excluídos do estudo todos os pacientes com prescrição 
de nutrição parenteral, mas que motivos diversos não chegaram a uti-
lizar a mesma e aqueles com idade inferior a 18 anos.

A coleta de dados foi realizada por meio de registros institu-
cionais disponíveis em solicitações e fichas de acompanhamento de 
nutrição parenteral identificadas e armazenadas na Farmácia Central 
e Lactário, de onde posteriormente forram emitidos relatórios conten-
do as informações referentes ao objeto de estudo da pesquisa. As 
variáveis dependentes avaliadas foram condição clínica responsável 
pela internação hospitalar, setor de internação e tempo de utilização 
de nutrição parenteral.

As variáveis independentes avaliadas foram referentes a idade, 
gênero, procedência.

A análise dos dados fundamentou-se nas solicitações e fichas 
de acompanhamento de nutrição parenteral, os resultados foram ex-
pressos mediante valores absolutos, percentuais e proporções, descri-
tos em gráficos e tabelas utilizando o programa Microsoft Excel versão 
2013.

Aspectos éticos

Para analisar o perfil de pacientes que utilizaram nutrição pa-
renteral, fez-se necessário obter autorização do responsável pela ins-
tituição do serviço, com assinatura do termo de compromisso, asse-



53

gurando todos os aspectos éticos e respeitando os requisitos quanto 
à confidencialidade e sigilo das informações que foram observadas, 
assegurado mediante carta de anuência emitida pela instituição. Com 
esta autorização, o objeto deste estudo fica sob responsabilidade do 
pesquisador de acordo com o exposto e esclarecido do Termo de Fiel 
Depositário. O presente estudo utiliza apenas as solicitações e fichas 
de acompanhamento de nutrição parenteral identificadas e armazena-
das na Farmácia Central e Lactário da Santa Casa de Misericórdia de 
Sobral, em nenhum momento é feita ou sugerida referência direta aos 
pacientes, nem a dados que possam sujeitá-los a exposição, portanto, 
seguindo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. En-
contra-se em anexo o termo de dispensa do Termo de Consentimento 
Livre Esclarecido.

Análise e discussão dos resultados

O perfil de pacientes que utilizam nutrição parenteral é bastante 
misto, considerando-se as diversas aplicações de uso da NP, assim, 
os critérios para utilização de terapia nutricional parenteral variam con-
forme o perfil de cada estabelecimento de saúde, considerando-se os 
principais agravos para o qual este é referência.

No ano de 2017 a instituição em que a pesquisa foi realizada 
teve um total de 21 pacientes, dentro dos critérios de inclusão, em uso 
de nutrição parenteral. A faixa etária dos referidos pacientes apresentou 
variações entre de 30 a 89 anos, tendo uma média de 57,10 anos. O 
gráfico 1 demonstra que a maior parte dos pacientes em uso de nutrição 
parenteral é composta por pessoas com idade superior a 60 anos.  
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Gráfico 1: Idade dos pacientes em nutrição parenteral no ano de 2017

A variação de faixa etária é um fator dependente em grande 
parte do perfil de atendimento do serviço de saúde. O artigo de Gui-
marães et al (2012) realizado em um hospital referência para Clínica 
Médica, Cirúrgica, Ginecologia, Obstetrícia na cidade de Fortaleza 
(CE) e mostra uma faixa etária de 54 anos, valores próximos ao en-
contrados neste trabalho, enquanto o artigo de Amaral et al., (2015) 
mostra uma faixa etária média de 62,9 anos tendo sido desenvolvido 
em hospital terciário do interior do estado do Rio Grande do Sul.

 Desses pacientes 12 (57%) eram do sexo masculino e 9 (43%) 
do sexo feminino conforme exposto no gráfico 2. Os dados encon-
trados são similares aqueles do artigo de Mendes, Medeiros e Pau-
lo (2008), em que 55,56% dos pacientes eram do sexo masculino, o 
hospital em que o estudo foi realizado trata-se do Hospital Regional 
de Urgência e Emergência de Campina Grande/PB e atende um perfil 
similar à instituição de realização desta pesquisa. 
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Gráfico 2: Gênero dos pacientes em nutrição parenteral no ano de 2017

O gráfico 3 mostra que os pacientes adultos que se utilizaram 
de nutrição parenteral eram oriundos de 3 setores: clínica cirúrgica 
(19), unidade de tratamento intensivo (3) e clínica oncológica (1) sen-
do que destes o setor em que mais houve a utilização de nutrição 
parenteral foi a clínica cirúrgica (19), tal fato pode ser explicado pelas 
condições diversas associadas sobretudo a cirurgias de grande porte 
e cirurgias do trato gastrointestinal que inviabilizam a utilização da via 
oral ou ainda da via enteral, a nutrição parenteral em pacientes cirúrgi-
cos objetiva minimizar o balanço proteico negativo, com o propósito de 
manter a reserva muscular, evitar a deterioração do sistema imune e 
melhora a recuperação pós-operatório (PINZÓN; VEGA,2015). 

Ressalta-se ainda o fato de que no decorrer do período de in-
ternação hospitalar 2 participantes do estudo foram transferidos da 
clínica cirúrgica para a unidade de tratamento intensivo.
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Gráfico 3: Setores dos pacientes em nutrição parenteral no ano de 2017

Em relação às cidades de origem dos pacientes em uso de 
nutrição parenteral, observa-se a partir do gráfico 4 um perfil hete-
rogêneo, entretanto, há um uso ligeiramente maior em Sobral (3), a 
cidade em que a instituição de saúde se localiza, seguida das cidades 
de Santana do Acaraú, Tianguá, Varjota e Viçosa do Ceará (2), as 
demais cidades (Groairas, Granja, Ibiapina, Ipu, Irauçuba, Morrinhos, 
Nova Russas, Quiterianopolis, Reriutaba e Santa Quiteria) tiveram, 
cada, 1 paciente em uso de NP no período do estudo.

Esta heterogeneidade é justificada pela grande macrorregião 
atendida pela instituição de saúde. A macrorregião de saúde de Sobral 
é composta por 24 municípios circunvizinhos em um total de 638.957 
habitantes (MELO, 2016).
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Gráfico 4: Procedência dos pacientes em nutrição parenteral no ano 
de 2017

A instituição em que o presente estudo foi realizado se configu-
ra como referência para diversas áreas dentre elas urgência e emer-
gência, trauma, oncologia e neurologia o que explica em parte a diver-
sidade de diagnósticos apresentados pelos pacientes em NP.

Gráfico 5: Diagnóstico dos pacientes em nutrição parenteral no ano 
de 2017
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Observa-se conforme o gráfico 5 uma prevalência do uso de 
NP em pacientes com complicações relacionadas ao trato gastroin-
testinal, sobretudo, neoplasias (10), seguido de fístulas entéricas (4) e 
pós-operatório de cirurgias do trato digestivo íleo paralítico (1) e feri-
mento por arma de fogo (1). Os valores encontrados corroboram com 
o artigo de Nogueira et al (2013), um estudo transversal realizado em 
um hospital geral de Alagoas com 229 pacientes, onde se buscou ca-
racterizar a população em uso de via alternativa de alimentação, den-
tre os pacientes em uso de NP pode-se observar um maior uso por 
pacientes com doenças gastrointestinais.  

Os resultados também vão ao encontro daqueles mostrados 
por, Guimarães et al. (2012) em que as principais indicações para o 
uso de nutrição parenteral foram as neoplasias malignas, sobretudo 
gástrica e de cólon e as fístulas esofagiana e cólon. O autor refere que 
considerando-se complicações gastrintestinais, e ainda a impossibili-
dade de se atingir às necessidades nutricionais com o uso de nutrição 
enteral a NP mostra-se como uma estratégia viável.

A tabela 1 apresenta o tempo de uso de nutrição parenteral por 
paciente, bem como os respectivos diagnósticos. 

Tabela 1: Relação entre diagnóstico e tempo de utilização de nutrição 
parenteral

Paciente Diagnóstico Tempo em NP
Paciente 01 Ferimento por arma de fogo 7
Paciente 02 Neoplasia maligna de pâncreas 6
Paciente 03 Neoplasia gástrica 2
Paciente 04 Fístula enterica 2
Paciente 05 Neoplasia de peritônio 2
Paciente 06 Colecistectomia 2
Paciente 07 Perineostomia 6
Paciente 08 Fístula Pancreática 3
Paciente 09 Neoplasia Gástrica 9
Paciente 10 Neoplasia Hepático 5
Paciente 11 Neoplasia gástrica 5
Paciente 12 Complicação de Cirurgia Abdominal 11
Paciente 13 Íleo paralitico 2
Paciente 14 Neoplasia de cabeça de pâncreas 1
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Paciente 15 Neoplasia de colo uterino 1
Paciente 16 Pós operatorio de cirurgia de Whiple 1
Paciente 17 Fístula após fechamento de colostomia 17
Paciente 18 Pós-operatório de cirurgia abdominal 10
Paciente 19 Tumor de vias biliares 4
Paciente 20 Fístula enterocutanea 16
Paciente 21 Neoplasia gástrica 1

Observam-se variações que vão de 1 a 17 dias, tendo como 
tempo médio de uso de NP 5,38 dias. Valores similares os encontra-
dos por Coêlho et al., (2015) em um estudo que avaliou as prescrições 
em um hospital de Urgência em Teresina, no referido estudo 52,17% 
dos pacientes fizeram uso de NP por tempo entre 1 e 7 dias.

 Os meses de fevereiro, março e julho mostraram-se como 
aqueles em que houve um maior número de prescrições de nutrição 
parenteral, tendo cada mês 4 pacientes em uso de NP. 

Gráfico 6: Prescrições de nutrição parenteral conforme mês no ano 
de 2017

Ressalta-se que o maior número de pacientes em uso de NP 
nestes meses pode ser explicado, pela coincidência com as datas de 
carnaval, semana santa e férias escolares, períodos cujo fluxo de in-
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ternações tende a ser maior em relação ao restante do ano. O website 
da instituição de realização deste estudo mostra que no carnaval dos 
anos de 2017 e 2016 foram atendidos 493 e 525 pacientes, respecti-
vamente, sendo traumas por acidentes automobilísticos e agressão 
física a principal causa do internamento no período. A título de compa-
ração, a mesma instituição refere que atende mensalmente 2.500 pa-
cientes, incluindo emergências adulta e obstétrica, com uma média de 
89,28 pacientes/dia, no ano de 2017, nos 5 dias referentes ao carnaval 
a média de atendimento, na emergência adulta foi de 98,6 paciente/dia 
(SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL, 2017).

Conclusão

O presente estudo faz um traçado do perfil de pacientes em 
uso de nutrição parenteral no norte do Ceará, observou-se que estes 
possuem idade média de 57,10 anos, há uma prevalência ligeiramente 
maior de uso em homens e de modo similar ao relatado na literatura 
a principal justificativa para o uso de NP foram complicações do trato 
gastrointestinal, com destaque para as neoplasias.

Conhecer o perfil de pacientes em nutrição parenteral é um 
processo fundamental ao planejamento de estratégias que visem a 
manutenção do estado nutricional com fins da recuperação e melhoria 
do prognostico dos indivíduos. Além disso o adequado conhecimento 
do perfil destes pacientes dá base para o adequado planejamento e 
manejo no uso e possíveis complicações relacionadas a nutrição pa-
renteral.

Ressalta-se também que conhecer o perfil desses pacientes, 
bem como sua evolução ao longo da terapia nutricional parenteral é 
fundamental para que se planeje adequadamente a evolução o mais 
precoce possível da via de nutrição a fim de se atingir as necessidades 
nutricionais por uma via que se configure como a mais fisiológica e 
que permita a adequada reabilitação do paciente.
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Introdução

A coinfecção AIDS/TUBERCULOSE é a principal causa de 
morte em pacientes com AIDS, de acordo com o Ministério da Saúde 
a recomendação é que todas as oportunidades de atendimento. No 
mundo, esse tipo de infecção afeta cada vez mais a população mais 
pobre, moradora de periferia e moradia deficiente, por isso, estratégias 
de prevenção estão sendo criadas pela Organização Mundial do Saú-
de (OMS) com a concentração de esforços no diagnóstico e continui-
dade do tratamento (BRASIL, 2018).

Tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta 
prioritariamente os pulmões, mas podendo acometer outros órgão e 
sistemas. “Também conhecida pela sigla TB, é uma doença que pode 
ser transmitida pelo ar, saliva ou a partir do contato direto com outros 
tipos de secreções corporais do indivíduo contaminado pelo bacilo” 
(NOGUEIRA et al., 2012). O agente causador da doença, a bactéria My-
cobacterium tuberculosis, conhecido também por bacilo de Koch (BK). 



65

Com relação à prevenção da doença, o principal método é através da 
vacina em crianças, a BCG (Bacillus Calmette-Guérin) que é forneci-
da gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS). A identificação 
rápida da infecção latente da TB, ou seja, quando há convivência com 
alguém infectado é outra forma de prevenir que a bactéria se espalhe 
pela população. Uma doença no qual o tratamento é duradouro, com 
um tempo de 6 meses, o paciente precisa ter a consciência de não 
abandonar, por isso, há um vínculo entre o paciente e o profissional 
da equipe de saúde ficando o agente responsável por observar aquela 
pessoa até o término do tratamento, avaliando se o paciente está fa-
zendo o uso dos medicamentos e não ocorrendo o risco de abandono.

A AIDS é uma doença grave, causada pelo vírus HIV (Vírus da 
Imunodeficiência Humana). Apresenta várias estruturas para se aden-
trar ao organismo e ao ocorrer essa fixação, gera sintomas iniciais 
específicos que desaparecem após alguns dias. O HIV, ao infectar o 
corpo humano ataca as células do sistema imunológico, desse modo, 
ocorrerá alterações no funcionamento e redução em sua contagem de 
linfócitos T CD4+, conhecidos também por citotóxico. Ao longo do tem-
po, com a multiplicação do vírus e a redução de CD4+, o organismo 
passa a ficar altamente exposto a outras doenças, as chamadas in-
fecções oportunistas (SCHUELTER-TREVISOL, 2013). Destarte, pelo 
fato de não haver a resposta imune do linfócito T CD4+, o organismo 
sofre uma reinfecção pelo bacilo da TB, adquirindo, desse modo, a 
coinfecção de AIDS/TB. Patologia na qual a cura é inexistente, mas 
que é possível estabilizá-la através de tratamento com um coquetel 
de medicamentos denominados de antirretrovirais atuando, desta ma-
neira, no sistema imune e bloqueando o HIV nas diferentes fases do 
ciclo. Altamente contagiosa, sua forma de transmissão ocorre por via 
sexual, contato sanguíneo, através de equipamentos pérfuro-cortan-
tes contaminados ou de mãe para o filho durante a gravidez, parto ou 
aleitamento.

A tuberculose é uma doença muito antiga que ainda hoje aflige 
a população, por ser de fácil transmissão e causada por um bacilo, a 
TB pode infectar o maior número de pessoas rapidamente. Com a des-
coberta do vírus da AIDS (HIV) em 1983 pelo cientista Luc Montagnier, 
do Instituto Pasteur, responsável por isolar o vírus causador da doença 
(AGÊNCIA DE NOTÍCIAS AFP, 2013). Foi possível observar que um in-
divíduo oropositivo seria mais propenso a se infectar por outro tipo de 
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doença, principalmente infecção por Mycobacterium tuberculosis devido 
ao modo de ação do HIV no organismo, ou seja, a relação que existe en-
tre as duas doenças é devido a redução das células linfocitárias do tipo T 
CD4+ causada pelo vírus da AIDS, facilitando, desse modo, uma reinfec-
ção pelo bacilo da TB. Salientando-se que as infecções quando combina-
das e sem o tratamento adequado tanto para a cura da TB quanto para a 
estabilização do sistema imune no caso da AIDS, podem ser fatais.

A coinfecção AIDS∕ TB é um problema de saúde pública pre-
sente em escala mundial, destarte, torna-se um dos maiores desafios 
para a saúde pública atual (GELLER; SCHEINBERG, 2015). A melho-
ria no rastreamento em TB, redução do estigma e preconceito, forta-
lecimento da articulação entre os movimentos de AIDS e TB, melhoria 
no acesso: cuidado integrado em um único serviço, iniciar a Terapia 
Antirretroviral (TARV) em tempo oportuno em coinfectados, valorizar 
e tratar os efeitos adversos, evitar o abandono, buscar os faltosos, 
principalmente em relação a tuberculose, no qual o tratamento é pro-
longado e realizar planos de trabalho em conjunto são meios evidentes 
que podem reduzir os casos de coinfecção.

“A tuberculose ativa em pessoas que vivem com AIDS é a con-
dição de maior impacto na mortalidade por AIDS no País. É cada vez 
mais frequente o diagnóstico da infecção pelo HIV, durante o curso da 
tuberculose” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). Além da atenção inte-
gral aos coinfectados, algumas medidas preventivas são de extrema 
importância para a redução dos casos de infecção pelas duas doen-
ças como por exemplo, teste rápido para o HIV em pacientes com TB, 
tratamento rápido da TB ativa e o início da terapia antirretroviral.

De acordo com Maturano (2013), a AIDS é uma doença pro-
vocada pelo HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) um vírus que 
ataca principalmente o sistema imunológico. Dentre as células imuno-
lógicas, está presente no organismo os dois tipos de linfócitos T (CD8+ 
e CD4+). São tipos de glicoproteínas da superfície dos linfócitos T que 
são expressas em subgrupos mutuamente exclusivos maduros com 
padrões distintos de restrição do MHC, CD4+ e CD8+ servem como 
moléculas acessórias, por facilitarem as interações dos linfócitos T 
com as APCs (Células Apresentadoras de Antígenos), ou do CTLs 
(Linfócitos T Citotóxico) com as células-alvo.

Os linfócitos T CD8+ (Citotóxicos) atuam combatendo a infec-
ção viral reconhecendo e destruindo as células infectadas, já os CD4+ 
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(Auxiliares) apresentam-se com o intuito de desenvolver uma resposta 
imune a fim de proporcionar resistência ao organismo.

O HIV atua diretamente no linfócito T Auxiliar, reduzindo, des-
se modo, a possibilidade do desenvolvimento de uma resposta imune 
contra o vírus, deixando o organismo susceptível a outras doenças 
como a tuberculose. Uma pessoa diagnosticada com o vírus da AIDS 
fica vulnerável a coinfecção AIDS/TB devido ao modo de ação do HIV, 
para se ter uma ideia, cerca de 40% da população soropositivo de-
senvolvem também a TB ocasionando uma gravidade maior ao corpo 
humano, podendo levar o paciente ao óbito se não seguir o tratamento 
específico posto pela equipe de saúde, de ambas as doenças. Salien-
tando-se que o acompanhamento ao paciente infectado tanto com TB 
quanto com AIDS pode ser realizado através do SUS.

Mesmo no século XXI, com todas as modernizações acompa-
nhadas do crescimento tecnológico, com invenções de equipamentos 
ultramodernos, medicamentos, novas vacinas entre outras. Ainda se 
torna difícil a descoberta precoce de um indivíduo soropositivo com 
reinfecção por TB, pois casos de apresentações extrapulmonares e 
com escarro negativo são frequentes nessa população podendo resul-
tar em erros ou atrasos diagnósticos dificultando, desse modo, em um 
tratamento mais eficaz em busca da cura da TB e estabilidade leuco-
citária em relação a AIDS.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) junto com o Ministé-
rio da Saúde no Brasil, recomenda que pacientes infectados pelo HIV 
sejam rastreados para TB em todas as consultas por meio de ques-
tionamentos sobre a presença de um ou mais dos seguintes sinais e 
sintomas: tosse, febre, perda ponderal e sudorese noturna (COELHO 
et al., 2016, p.135-139).

Pessoas com a coinfecção AIDS∕TB que não esteja com o siste-
ma imune com redução avançada, com uso ou não dos antirretrovirais 
podem apresentar formas típicas da TB pulmonar e a busca de pessoas 
com tosse persistente na população em geral tende a ser eficaz (BRI-
TO et al., 2017). Já pacientes que apresentam imunocomprometimento 
avançado podem apresentar formas atípicas, extrapulmonares e∕ou dis-
seminadas que requer a valorização de outros sintomas inespecíficos, 
incluindo febre e emagrecimento. Nesse estágio, a baciloscopia por es-
carro espontâneo pode dar um resultado negativo, desse modo, deve ha-
ver a ampliação da investigação através de cultura e indução de escarro.
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Um dos medicamentos utilizados no tratamento da TB, apre-
senta-se com atividade bactericida chamado de rifamicina, um antibió-
tico de elevado poder contra bactérias sendo utilizado, por isso, para 
o combate a infecções.

Como é utilizado como efeito esterilizante da Mycobacterium 
tuberculosis, está associado a menores riscos de falhas terapêuticas 
sendo extremamente importante na escolha do esquema terapêutico 
para TB. Segundo a OMS a terapia que deve ser utilizada em pacien-
tes com HIV reinfectadas por TB é a através da administração da ri-
fampina, isoniazida, pirazinamida, etambutol por dois meses, seguido 
por rifampicina/isoniazida (RH) por mais quatro meses. A efetividade 
desse esquema terapêutico em pacientes infectados pelo HIV com TB 
é alta com taxa de cura próxima a 90% (COELHO et al., 2016).

Segundo uma pesquisa realizada pelos pesquisadores Lara 
Esteves Coelho, Rodrigo Otávio da Silva Escada, Hugo Perazzo Pe-
droso Barbosa, Valdilea Gonçalves Veloso dos Santos, Beatriz Gilda 
Jegerhorn Grinsztejn na qual foi publicada no The Brazilian Journal of 
Infectious Diseases, o TARV reduz em 44 a 72% a mortalidade dos 
pacientes infectados pelo HIV durante o tratamento da TB. No entan-
to, a administração das drogas tanto para a AIDS e TB podem causar 
alguns efeitos como, toxicidade levando a interrupção do tratamento e 
adesão às múltiplas drogas, por exemplo. Mas, mesmo diante de tais 
causas, podem trazer benefícios superando os riscos.

Pacientes diagnosticados tanto com AIDS quanto tuberculose, 
precisam ser tratados com muito cuidado pelos órgãos de saúde públi-
ca, dessa forma, é importante ter em vista a forma de acolher aquele 
paciente para que ele tenha a menor preocupação possível diante da 
grave condição estabelecida. Portanto, é preciso seguir alguns pontos 
como: Abordagem à forma de transmissão; Importância da adesão ao 
tratamento de ambas às doenças e Situação social. Pretende-se com 
essa pesquisa traçar um perfil dos casos de coinfecção AIDS/TB noti-
ficados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 
referentes ao Estado do Ceará.

Metodologia

 Para a realização do estudo sobre a coinfecção de AIDS/TB na 
população do Estado do Ceará, foi realizado um estudo epidemiológico 
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retrospectivo, ou seja, uma pesquisa sobre o efeito da doença na popu-
lação seguido da causa, com uma abordagem quantitativa. A análise do 
número de casos na população foi embasada no DATASUS (datasus.
saude.gov.br) período compreendido entre os anos de 2008 a 2016.

É válido salientar que no estudo foram utilizadas as seguintes 
variáveis: casos confirmados de TB por AIDS em regiões, ano de diag-
nóstico, sexo, faixa etária, zona de residência, escolaridade, alcoolis-
mo, tabagismo, uso de drogas ilícitas e situação de encerramento. Os 
dados foram analisados no Microsoft Excel e apresentados através 
de gráficos construídos no Microsoft Word. Importante frisar que os 
dados utilizados são de domínio público, portanto, não foi preciso ser 
aprovado no comitê ética e comissão científica local.

Resultados e discussão

O perfil de casos de coinfecção AIDS/TB que foram notificados 
no período entre 2008 a 2016 apresentaram além de crescimento, ín-
dices elevados de um ano para o outro deixando um questionamento 
nas ações de saúde pública do Estado. O gráfico 1 mostra o número 
de casos notificados e o percentual de crescimento de cada ano que 
foi realizado o estudo.

No período de 2008 a 2016 foram notificados 25.623 casos de 
TB, dos quais 1.593 (6,2%) apresentaram coinfecção AIDS/TB. De 
acordo com o perfil dos casos notificados com ambas as doenças no 
Estado do Ceará por ano, foi possível observar aumento constante 
nos anos de 2008 a 2015 e decréscimo no ano de 2016. Isso ocorreu 
possivelmente devido os dados terem sido atualizados pela última vez 
em maio daquele ano.

São dados que chegam a ser alarmantes, pois percebe-se que 
no ano de 2008 houve apenas dois casos notificados de coinfecção 
AIDS/TB, em 2010 esse número aumenta exorbitantemente para 212 
casos e no ano de 2015, há um salto para 269 notificações, em por-
centagem pode-se confirmar um crescimento da doença na população 
de 16,6% referente ao ano de 2008 à 2015, dando a entender que o 
sistema público de saúde ainda precisa trabalhar muito para diminuir o 
número de pessoas coinfectadas.

A doença torna-se um problema grave de saúde pública, pois a 
infecção pelo vírus HIV e o bacilo da TB (Mycobacterium tuberculosis) 



70

além de causar sofrimento para o ser humano infectado, se não for 
devidamente tratado poderá ser fatal. O que pode ser feito neste caso 
é aumentar a equipe de profissionais de saúde que tem como função 
a observação desses pacientes não deixando que desistam do trata-
mento, a população precisa de mais informações sobre combinação 
das infecções ocorrendo, assim, um trabalho de prevenção e promo-
ção à saúde com o intuito de antecipar ações contra a enfermidade.

Segundo os dados pesquisados através do Sistema de Infor-
mações de Agravos de Notificação no Estado do Ceará, em relação a 
variável das regiões de Fortaleza apresentou o maior número de casos 
notificados, com 1.348 (84,6%), seguida da macrorregião de Sobral, 
com 142 (8,9%) notificações, e do Cariri com 59 (3,7%). Esse número 
pode ser correlacionado com o tamanho de cada macrorregião e com 
a cobertura do sistema de saúde em cada lugar, questão da concen-
tração da população em um só local, pois como sabe-se a tuberculose 
é transmitida pelo ar, portanto se há uma concentração elevada de 
pessoas em um mesmo lugar, o risco é maior de adquirir a doença, 
ainda mais pessoas que já apresentam o vírus do HIV instalado.

Em locais com populações elevadas pode haver uma maior di-
ficuldade quanto a assistência das equipes de saúde e como conse-
quência, haverá a falta de informação sobre tratamento, falta de me-
dicamentos que devem ser controlados diariamente e a desistência 
antecipada do tratamento por algumas pessoas, piorando a doença ou 
até infectando mais indivíduos ao seu redor.

Com relação a variável sexo, pode-se perceber um número 
maior de indivíduos do sexo masculino infectados por ambas as doen-
ças com 74,2% e 1182 casos notificados, geralmente isso ocorre, pois, 
o homem tem menos cuidado com a saúde em relação a mulher. Há 
questões como, presença em médicos, tratamentos inacabados, isso 
faz com que o percentual de doenças em homens seja elevado.

Foram observados cura em 37% (589) dos casos, a letalidade 
foi de 19,8% (316), a taxa de abandono foi de 23,8% (379)., frisando 
que o abandono pode estar relacionado a letalidade, pois o tratamento 
é imprescindível para a não ocorrência de óbitos.

Pessoas diagnosticadas com tuberculose, devido ao tratamen-
to ser duradouro, de aproximadamente 6 meses, faz com que os pa-
cientes desistam antes do término ou até mesmo, por estarem com os 
sintomas mais brandos, terminam o tratamento antes do tempo ideal, 
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dessa forma, facilita a coinfecção por outras doenças, como a AIDS 
por exemplo.

De acordo com outros tipos de variáveis pode-se citar que a 
faixa etária que mais apresentou casos notificados foi entre 20 a 39 
anos com 942 coinfectados (59,1%), assim como aqueles considera-
dos analfabetos com 207 casos (13,0%) e residentes na zona urbana 
com 1449 casos confirmados (90,9%). Observou-se, ainda, que 259 
(16,2%) indivíduos coinfectados possuíam hábitos de alcoolismo, 42 
(2,7%) de tabagismo e 79 (5,0%) de uso de drogas ilícitas.

Conclusão

A predominância da associação AIDS/TB foi detectada nos 
grandes centros urbanos, na faixa etária economicamente ativa, sexo 
masculino e baixa escolaridade, o que pode ser relacionado com os 
hábitos sociais mais vulneráveis, condições e qualidade de vida des-
favoráveis, como relações sexuais sem preservativos e uso de drogas 
lícitas/ilícitas.

É importante salientar que pessoas infectadas com AIDS/TB 
sempre precisam ficar atentos na solicitação de cultura para micobac-
téria com identificação de espécie e TSA (Teste de Sensibilidade Anti-
microbiana). Atualmente, o sistema de saúde pública já utiliza métodos 
de acompanhamento aos pacientes com TB para finalização do trata-
mento, medicamentos para o tratamento de coinfecção disponibilizado 
pelo Sistema Único de Saúde, desse modo, com estruturação do sis-
tema de saúde e informatização da população, o número de casos de 
coinfecção será reduzido.
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Introdução

A tuberculose (TB) é uma enfermidade transmissível cujo agen-
te causador é o Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como 
bacilo de Koch (BK). A infecção bacilífera é uma das patologias com 
mais óbitos no mundo, aflige principalmente os pulmões, mas, tam-
bém pode aparecer em outros órgãos do corpo como rins, meninges 
e ossos. Estima-se que dois bilhões de indivíduos estejam eivados 
pelo bacilo causador da doença. Em conformidade com o Relatório 
Global de TB, uma divulgação anual da Organização Mundial de Saú-
de (OMS), o Brasil ocupa a 20º colocação entre os 30 países respon-
sáveis por 87% do total de casos de TB no mundo. De acordo com o 
levantamento, anualmente estima-se que 84.000 novas ocorrências 
da doença são notificadas no Brasil (MARTINS, 2018; BRASIL, 2017).

O cuidado do controle da infecção no desenvolvimento social e 
económico têm sido amplamente trabalhados. Nestas circunstâncias, 
a parceria estabelecida entre a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
e uma iniciativa internacional de controle da tuberculose que determi-
nou duas metas: 1) a diminuição da prevalência e óbitos em 50% até 
2015, em comparação aos níveis de 1990; e 2) a erradicação da tu-
berculose como revés de saúde pública em 2050. Querendo alcançar 
essas metas, os sistemas de saúde terão de detectar mais casos de 
TB em estágios prematuros da mesma (RODRIGUES, 2015).

A infecção ocorre através de uma aparência mais sobrecarre-
gada entre os indivíduos menos favorecidos na sociedade, como é o 
caso dos definhados de alimento, moradores de ruas, e aqueles que 
moram em localidades aglomeradas e suscetíveis. Analisa-se também 
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um crescimento da ocorrência de tuberculose em infectados pelo Ví-
rus da imunodeficiência humana (HIV) (MARTINS, 2018).

Por sua vez, quando instalada no hospedeiro, a tuberculose 
manifesta-se através de tosse seca ou continua por mais de três se-
manas, com sintomas de  hipertermia, desnutrição, astenia e sudorese 
noturna. Entretanto, esses sintomas enfraquecem o sistema imunoló-
gico fazendo com que o combate à doença seja retardado (NASCI-
MENTO, 2018).

O tratamento da tuberculose visa a cura e a redução da trans-
missão da doença, com isso conta-se com um esquema antituberculo-
se bastante eficaz (até 95%), mas na prática a efetividade varia muito 
em decorrência da não-adesão e deficiência na gestão do cuidado 
desses pacientes (RABAHI et al, 2017).

Para tanto, a ausência de uma boa gestão dos casos de TB está 
diretamente congruente com a resistência a fármacos. A subsequente 
transmissão de organismos persistente a tratamento é facilitada por 
todos os fatores relacionados com a infecção por M. tuberculosis, in-
cluindo a predominância, superlotação, adiantamento no diagnóstico, 
na terapêutica adequada e nas insatisfatórias práticas de equilíbrio da 
infecção a nível institucional (RODRIGUES, 2015).

Tendo em vista a realidade da Região Norte do Ceará para 
diferentes enfermidades negligenciadas, faz necessário avaliar o perfil 
epidemiológico de pacientes com tuberculose no município de Sobral-
-CE no período de 2012-2018 por meio do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN).

Metodologia

A presente pesquisa trata-se de um estudo epidemiológico, 
descritivo que têm por finalidade determinar a disseminação de pa-
tologias ou condições relacionadas à saúde de acordo com o tempo, 
lugar e características atribuídas a indivíduos, ou seja, tirar a dúvida 
de quando, onde e quem adoece? O tipo de estudo pode fazer uso de 
dados secundários (dados pré-existentes de diagnósticos e óbitos, por 
exemplo) e primários (dados coletados para fazer um estudo).

A epidemiologia descritiva examina como a incidência de casos 
novos ou a prevalência de casos existentes de uma patologia ou con-
dição associada à saúde varia de acordo com tempo, lugar e caracte-
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rísticas atribuídas a indivíduos, ou seja, tirar a dúvida de quando, onde 
e quem adoece? O tipo de estudo pode fazer uso de dados secun-
dários (dados pré-existentes de diagnósticos e óbitos, por exemplo) 
e primários (dados coletados para fazer um estudo). A epidemiologia 
descritiva examina como a incidência de casos novos ou a prevalência 
de casos existentes de uma patologia ou condição associada à saúde 
varia de acordo com uma característica estipulada, como sexo, idade, 
escolaridade e renda, entre outras (COSTA, 2003).

O estudo tomou como coleta de dados a fonte do DATASUS/
SINAN sobre dados secundários de casos confirmados de tuberculo-
se em residentes do município de sobral para cálculo da incidência, 
utilizou-se os dados da população estimado provenientes do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), permitindo traçar o perfil 
demográfico, geográfico e de infecção das fichas de notificação de 
tuberculose.

A população do estudo foi composta de dados retirados do 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) nos últi-
mos seis anos (2012-2018). Para essa população, serão seleciona-
dos 100% dos dados. Foram incluídos no estudo dados notificados 
com diagnóstico de tuberculose incluídos no Programa Nacional de 
Controle da Tuberculose e maiores de 18 anos. Foram excluídos no 
estudo dados com informações incompletas das variáveis analisadas 
pelo estudo.

A devida coleta foi realizada por meio dados alimentados no 
DATASUS/SINAN, os quais quantificaram os casos confirmados de 
tuberculose nos períodos analisados. Os dados foram analisados e 
interpretados através dos gráficos, contendo como variáveis: popula-
ção, sexo, faixa etária, coeficiente de incidência, escolaridade, zona de 
residência, óbito e forma clínica.

Resultados e Discussão

Durante o período dos anos de 2012 a 2018, foram notificados 
1.449 casos de tuberculose à Secretaria Municipal de Saúde de So-
bral.
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Figura 01 - Casos confirmados de Tuberculose por sexo no município 
de Sobral-CE no período de 2012-2018.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
- Sinan Net.

Pela análise das figuras 1 e 2, constata-se que, dos casos estu-
dados, 977 (67,42,%) eram do sexo masculino, mantendo sempre sua 
dominância ao longo dos anos estudados.

Figura 02 - Percentual dos casos confirmados de Tuberculose por 
sexo no município de Sobral-CE no período de 2012-2018.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
- Sinan Net.

A afirmativa do sexo masculino ao ser o mais afetado pode ser 
comparado ao  estudo de Oliveira (2017) em que consta que o homem 
cuida menos da saúde que a mulher e está mais exposto a fatores de 
risco para a patologia como: ingestão de álcool e entre outros.

Observou-se, nos gráficos 5 e 6, que o adulto jovem, na ida-
de produtiva de 20 e 9 anos (655/45,20%), foi o mais atingido pela 
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tuberculose. Observa-se também que predominaram indivíduos com 
ensino fundamental incompleto (39,06%) e residentes principalmente 
da zona urbana (82,68%).

A variável referente a faixa etária que tem a maior confirmação 
é de adultos entre 20 a 39 anos onde é registrado em 45,20% dos ca-
sos, quando comparado a outro estudo, os dados obtidos são simila-
res. Segundo Moraes (2017) um estudo realizado em João Pessoa-PB 
apresentou a faixa etária que tem mais casos de confirmação é de 
20-49 anos representando mais da metade dos dados confirmados. 
Pode-se concluir que um dos motivos do elevado registro de casos 
confirmados em indivíduos com essa faixa etária, seja por ser a fase 
da vida mais ativa.

Com relação à raça/cor observa-se o predomínio da população 
parda (79,3%) o que corrobora com a pesquisa de Basta et al (2013) 
em que há predomínio de casos de TB na mesma população.

Com base na variável escolaridade, o grau de estudo que apre-
sentou maior número de casos confirmados foi o ensino fundamental 
incompleto, onde estão presentes indivíduos do ensino fundamental 
1 e 2 com 39,06% dos dados confirmados de TB Diferentes autores 
concordam que a ausência ou a baixa escolaridade são consideradas 
fatores de risco para maiores taxas de incidência e maiores taxas de 
abandono de tratamento da doença (NEVES, 2018; COELHO, 2010; 
VICENTIN, SANTOS e CARVALHO, 2002).

De acordo com o estudo de Neves (2018) foi traçado um perfil 
epidemiológico de pacientes com tuberculose no estado do Pará no 
período de 2005 a 2014, onde a variável escolaridade apresentou o 
maior número de casos confirmados para indivíduos que não concluí-
ram o ensino fundamental com predominância em mais de 50% dos 
casos.

O baixo nível de escolaridade é um fator adicional para a conta-
minação da doença, pois o mesmo comprometeria a compreensão da 
patologia e de seu desfecho no tratamento por parte do infectado e da 
população. Por isso, o acompanhamento do tratamento desde o prin-
cípio do diagnóstico até os últimos dias da medicação é de extrema 
importância para que ótimos resultados sejam alcançados.

Para Vicentin, Santo e Carvalho (2002) a escolaridade possui 
uma relação inversa e elevada, quanto maior a quantidade de anos de 
estudo, menor será o número de casos e óbitos pela doença.
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Aos analisar os dados de dados confirmado por zona de resi-
dência, foi constatado que os indivíduos que habitam na zona urbana 
apresentaram o maior numero de registro da patologia com 82,68% 
dos casos confirmados para o período estudado. Segundo (COUTI-
NHO, 2012) foi realizado uma pesquisa de perfil epidemiológico para a 
patologia no município de João Pessoa-PB no período de 2007 a 2010 
e o mesmo apresentou uma predominância para dados confirmados 
de tuberculose na zona urbana correspondendo a 98,3%. Com base 
na comparação do estudo, pode-se concluir que o fator principal que 
leva a notificação de casos de tuberculose na zona urbana, é pelo fato 
da aglomeração das pessoas e com isso o controle para a patologia 
passa a ser mais difícil de ser controlado.

Dos 1.449 casos de TB no município de Sobral-CE, na Tabela 
1 pode-se afirmar que no ano de 2012 foram confirmados 242 casos 
(16,7%) e no ano de 2018, 216 casos (14,90%), sendo assim apresen-
tando uma redução de 1,8%. 

Tabela 1 - Percentual dos casos confirmados de Tuberculose por po-
pulação no município de Sobral-CE entre o período de 2012-2018.

ANO Casos confirmados Percentual de casos
2012 242 16,70117322
2013 198 13,66459627
2014 218 15,04485852
2015 193 13,31953071
2016 184 12,6984127
2017 198 13,66459627
2018 216 14,9068323

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
- Sinan Net, cidades.ibge.gov.br.

O coeficiente de incidência dos casos confirmados para a pato-
logia (Tabela 2) apresentou uma redução, onde no ano de 2012 foram 
confirmados 125,30 casos para cada 100 mil habitantes e no ano de 
2018 confirmou-se 104,52 casos para cada 100 mil habitantes o que 
comprova a diminuição de 20,78 casos.
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Tabela 2 - Coeficiente de incidência dos casos confirmados de Tu-
berculose por 100 mil habitantes no município de Sobral-CE entre o 
período de 2012-2018.

ANO POPULAÇÃO 
ESTIMADA*

CASOS 
CONFIRMADOS

COEFICIENTE DE 
INCIDÊNCIA DOS CASOS 

CONFIRMADOS
2012 193.134 242 125,3016041

2013 197.663 198 100,1704922

2014 199.750 218 109,1364205

2015 201.756 193 95,66010428

2016 203.682 184 90,33689771

2017 205.529 198 96,33676999

2018 206.644 216 104,5275933

TOTAL 1.408.158 1.449 721
*Dados do IBGE @cidades
Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
- Sinan Net, cidades.ibge.gov.br.

Conclusão

Os casos de tuberculose ocorrem em quase todo o território 
cearense. Em 2018, os municípios com as maiores incidências da 
doença foram Sobral, Fortaleza, Caucaia e Juazeiro do Norte, todos 
com a predominância da forma clínica pulmonar. A alta taxa de inci-
dência pode estar relacionada não somente com a gravidade da doen-
ça, mas também com a organização dos serviços de saúde que tem 
como prioridade o diagnóstico precoce dos casos novos na comunida-
de por meio da Atenção Básica.
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Introdução

Segundo Machado e Colvero (2009) o campo da saúde men-
tal passou por diversas mudanças política, teóricas e em suas práti-
cas, é uma área que extensa onde há várias possibilidades estudos e 
esquemas, a mesma trata de questões como preventivas e interven-
ções. Sabemos que a saúde mental passou por diversas mudanças 
para chegar ao modelo atual. Para conseguirmos esse modelo foram 
criados vários movimentos como o Movimento dos Trabalhadores em 
Saúde Mental (MTSM) que por sua vez, buscava o fechamento das 
estruturas manicomiais e a busca da inovação dos recursos terapêu-
ticos que naquela época eram inadequados e cruéis, fazendo com 
que os pacientes piorassem e ficassem traumatizados. A reforma psi-
quiátrica trouxe várias mudanças para beneficiar pessoas que sofrem 
com algum transtorno mental, a mesma proporcionou novas formas 
de tratamento e a reinserção desses indivíduos a sociedade. Com as 
novas políticas de saúde mental podemos notar a descentralização 
das instituições e a implantação de Centros de Atenção Psicossocial, 
Residências Terapêuticas, ambulatórios, entre outros serviços ofereci-
dos pelo o Sistema de Saúde Único (SUS). 

A criação da rede de CAPS foi uma das principais ações do 
Ministério da Saúde, em que é dividida conforme a especificidade e a 
demanda de cada região. Atualmente existem os CPAS I e II que são 
direcionados para adultos com transtornos mentais severos e persis-
tentes, CPAS III em que o atendimento é diário e noturno de adultos 
que também apresentam transtornos mentais severos e persisten-
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te, CAPSi que é voltado para crianças e adolescente que sofrem de 
transtornos mentais e funciona com atendimento diário e o CAPSad 
é orientado para a população que sofre com transtornos decorrente 
do uso de drogas e álcool. Todos esses modelos de CAPS possuem 
estruturas, equipamentos, profissionais e propostas terapêuticas dife-
rentes (BRASIL, 2004).

Dentro desses serviços que são referência para as pessoas 
que sofrem com transtorno psicossocial, existem as equipes multipro-
fissionais que atuam de forma interdisciplinar para terem uma visão 
mais global sobre o paciente e ter diagnósticos mais precisos. A equipe 
tem total responsabilidade sobre a forma de tratamento a ser aplicada, 
buscando sempre entrar em consenso para benefício dos usuários. 

Dentro da equipe multiprofissional podemos citar os profissio-
nais de educação física, enfermeiros, técnicos de enfermagem, mé-
dicos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, psicólogo entre 
outros. Os mesmos trabalham fazendo reuniões com frequências que 
variam de acordo com cada CAPS, o número de profissionais e equi-
pes também variam.  Podemos citar o quanto é importante à presença 
do educador físico, pois a atividade física é um fator importantíssimo 
para a melhora da qualidade de vida e ela dentro do CAPS é uma 
intervenção que é considerada um tratamento para os usuários. Na 
visão dos profissionais de educação física a intervenção é uma terapia 
que proporciona aos pacientes momentos de interação, prazer em que 
tem como consequência a melhora na qualidade de vida dos usuários 
e proporciona integração social (VEIT; ROSA, 2015).

Sabemos que atualmente há vários CAPS em que na equipe mul-
tiprofissional não tem um profissional de educação física. Pode-se dizer 
que este profissional é de extrema importância dentro da saúde mental. 

Estima-se que 450 milhões de pessoas sofrem de trans-
tornos mentais, neurobiológicos ou decorrentes do uso 
de substâncias psicoativas, com previsão de que 25% da 
população mundial - uma em cada quatro pessoas – em 
algum momento de sua vida serão acometidos por essas 
enfermidades (BORBA et al, 2017, p. 2). 

 Dados mais recentes apresentados pela Organização Pan-A-
mericana da Saúde (OPA) (2018) afirma que no mundo estima-se que 
300 milhões de pessoas sofrem de depressão, 60 milhões de sofrem 
de transtorno afetivo bipolar, 23 milhões esquizofrenia e outras psi-
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coses e 50 milhões sofrem com demência, além disso, os países de 
baixa e média renda cerca de 76% a 85% que sofrem com algum 
transtorno não recebem tratamento e nos países de alta rnda 35% a 
50% estão na mesma condição, outro grande problema citado é a má 
qualidade dos serviços prestados para essas pessoas. 

É importante verificar o nível de atividade física para embasar 
a equipe multiprofissional com a participação do profissional de 
educação física. O presente trabalho tem como justificativa verificar 
os níveis de atividade física de pessoas com transtorno psicossocial 
que busca informa como isso pode ser relevante para os usuários. 
Com objetivo de atrair atenção para este tema, o trabalho apontará o 
perfil socioeconômico dos usuários, os principais transtornos dentro 
de CAPS relaciona cada transtorno com a atividade física, ao final 
será avaliado afim de, informa para a população se os níveis de ati-
vidade física desses usuários estão adequados, contribuindo para o 
tratamento de forma positiva para a qualidade de vida dos pacientes.

Metodologia

O método utilizado para o presente estudo foi descritivo e quan-
titativo. Para Netto e Melo (2008) o estudo descritivo é caracterizado 
pelo registro e a observação dos fatos, em que o pesquisador transcre-
ve os dados obtidos sem mediação do mesmo, esse estudo pode ser 
considerado um estudo de caso. Segundo Creswell (2010) o estudo 
quantitativo está relacionado com o objetivo, ele busca a identificação 
da população e da amostra, identifica os instrumentos de levantamen-
to e as variáveis, ou seja, ele é utilizado para analisar as estatísticas e 
para testar as hipóteses.

A referente pesquisa se desenvolveu no CAPS I da cidade de San-
ta Quitéria-CE. O período de coleta foi de setembro a outubro de 2019.

A pesquisa foi composta por 100% dos pacientes que estará 
sendo atendidos no CAPS I e que os mesmos estejam aptos a respon-
der o questionário no período de coleta dos dados. 

Foram incluídos na pesquisa usuários dos CAPS com transtor-
nos mentais severos como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, 
transtornos alimentares, transtornos pós-traumáticos, transtorno de 
somatização e os mesmos devem estar praticando algum tipo de ati-
vidade física semanal.
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Sendo excluídos pacientes com transtornos mentais severos e 
que não praticam nenhum tipo de atividade física.

Foi solicitada a autorização da Prefeitura Municipal de Santa 
Quitéria para a realização da pesquisa em seguida foram ser forne-
cidas informações sobre o questionário e seus objetivos, para que os 
participantes possam aceitar tais procedimentos de coleta. 

Em uma sala privada no CAPS os participantes puderam ser 
avaliados por um pesquisador uma única vez para verificar se há con-
dições dos mesmos responderem o questionário, e a participação dos 
pacientes foi autorizada mediante assinatura do termo de consenti-
mento livre e esclarecido em seguida foi ser solicitado aos participan-
tes o preenchimento do questionário IPAQ.

O IPAQ é um questionário elaborado pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos 
Estados Unidos (CDC) e pelo Instituto Karolinska que se localiza na 
Suécia, ou seja, ele é um instrumento internacional que tem como ob-
jetivo de colher medidas de atividade física (BENEDETTI et al, 2007).

Após a coleta das informações dos questionários, os dados 
foram calculados em frequências e médias e ilustrados por tabelas 
e gráficos com a finalidade de avaliar o nível de atividade física dos 
pacientes, por meio software Microsoft Excell.

Resultados e Discussão

 Foram entrevistados 20 usuários do serviço de saúde selecio-
nado em que 12 (60%) são mulheres que se encontram na faixa etária 
de 20 a 59 anos de idade.  A prevalência de inatividade física foi de 
70% (tabela 01).

Tabela 01 – Características da amostra de acordo com perfil sociode-
mográfico e nível de atividade física, Santa Quitéria, Ceará, 2019.

Características N %
Sexo

Masculino 8 40%
Feminino 12 60%

Faixa etária
20-29 5 25%
30-39 7 35%
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40-49 5 25%
50-59 3 15%

Nível de atividade física
Insuficientemente ativo 14 70%
Suficientemente ativo 5 25%

Muito ativo 1 5%
Fonte: Própria autora

Encontraram-se dificuldades para coletar os dados na interpre-
tação do questionário por parte dos entrevistados. Contudo, o pesqui-
sador estava acompanhando todos entrevistados para tirar qualquer 
dúvida e ajudá-los a responder o questionário de forma coerente. O 
estigma da doença mental, a noção ainda da cronicidade e a ausência 
de esperança na terapêutica carrega no usuário do CAPS um desafio 
em falar de si e do transtorno, o que foi verificado logo nas primeiras 
seleções dos sujeitos participantes. Mesmo com a Reforma Psiquiá-
trica e a criação do CAPS no Brasil, a visão tradicional e hegemônica 
da doença mental ainda prevalece, o que requer o grande desafio dos 
profissionais (PANDE; AMARANTE, 2011).

A amostra formada predominantemente feminina era esperada 
como mostra em estudos como de campos, Ramalho e Zanello (2017), 
em que afirma em sua pesquisa feita em uma capital do Brasil, basea-
da em prontuários de homens e mulheres atendidos no CAPS mostra 
que de 234 prontuários apenas 65 são homens, e que as mulheres 
ocupam uma porcentagem de 72,22% dos usuários do CAPS dentro 
desses dados. No estudo de Andreoli e colaboradores (2004), foi ve-
rificado que o perfil de utilização de serviços de atenção psicossocial 
é composto mais por mulheres, o que não significa que elas adoeçam 
mais dessas doenças, no entanto diz respeito a busca pelo auxílio te-
rapêutico mais predominante nesse sexo. 

Em relação ao estado civil, a grande maioria dos entrevistados 
encontram-se solteiros e apenas duas mulheres (10%) tem o estado civil 
de casada. Fato encontrado em estudos como de Araújo, Godoy e Botti 
(2017) e Lever e Valdez (2010) em que se observa uma resiliência maior 
em indivíduos casados e com isso estar solteiro pode ser considerado 
um fator de risco para o surgimento de transtornos psiquiátricos.

Vale destacar também o perfil socioeconômico dos pacientes 
que foi analisado que 100% dos entrevistados são de classe baixa, em 
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que a família tem uma renda entre 1-2 salário-mínimo. No estudo de 
Ludemir (2000), foi possível verificar que baixa renda e desemprego 
são grandes responsáveis pelo desenvolvimento da ansiedade e de-
pressão na sociedade moderna.

No que diz respeito à atividade física, os sujeitos do presente 
estudo apresentaram uma classificação de insuficiente ativo (70%), 
suficiente ativo (25%) e muito ativo (5%). Em estudos com indivíduos 
saudáveis com a mesma média de idade apresentaram resultados 
bastante variável. 

Um estudo feito em um município de Joaçaba do interior de 
Santa Catarina em indivíduos adultos, em que mostra os níveis de 
atividade física revela que dos 575 entrevistados apenas 4,9% são 
muito ativo, 37,7% é suficientemente ativo e 57,4% são insuficiente-
mente ativos.

Já Silva et al (2007) realizou um estudo com estudantes da 
área da saudade, em que participaram da pesquisa 280 alunos e fo-
ram divididos em dois grupos, os estudantes de educação física da 
Faefid- UF JF no grupo 1, e no grupo 2 os demais cursos, como far-
mácia, bioquímica , educação física, odontologia e ciências biológicas 
da UF JF, ele  concluiu que no grupo 1 não há nenhuma incidência de 
sedentarismo e o percentual de indivíduos muito ativo chega a 44%, já 
no grupo 2 os alunos que são considerados muito ativos o percentual 
é de apenas 16,4%, vale também destaca que o estudo ainda conclui 
que  os homens possui um número maior de nível de atividade física 
do que as mulheres. 

Na comparação entre os níveis de atividade física de acordo 
com o sexo pode-se observar que as mulheres tem um percentual 
maior do nível de atividade física.
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Tabela 02 – Classificação do nível de atividade física por gênero, San-
ta Quitéria, Ceará, 2019.

Sexo
Nível de Atividade Física

Insuficientemente 
ativo

Suficientemente 
ativo Muito ativo

Masculino   
87,5% 12,5% 0

Feminino 58,31% 33,32% 8,33%

Total 70% 25% 5%

Fonte: Própria autora

Em relação ao nível de atividade física entre homens e mu-
lheres observa-se percentual mais elevado de indivíduos Insuficiente-
mente Ativos entre os homens quando comparados com as mulheres, 
que se mostraram mais ativas fisicamente.

Os resultados sobre níveis de atividade física corroboram com 
dados de estudos como de Adamoli e Azevedo (2009) que afirmam 
que indivíduos com transtornos mentais e comportamentais são signi-
ficativamente menos ativas do que a população geral devido a diferen-
tes fatores associados à própria doença mental, mas também como as 
diferentes reações medicamentosas.

Para Takeda e Stefanelli (2006), participar de um programa re-
gular de exercício físico contribui consideravelmente para a reabilita-
ção psicossocial, bem como reduz declínios funcionais associados à 
doença mental e podem também ajudar na ampliação da auto-estima, 
da percepção de controle, da eficácia e da percepção da imagem cor-
poral, redução do estresse e dos estados de depressão e ansiedade. 

Conclusão

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise 
do nível de atividade física dos usuários do CAPS, em que podemos 
afirmar que a 70% dos usuários que participaram da pesquisa são 
insuficientemente ativo e apenas 5% deles é muito ativo. Podemos 
afirmar, portanto, que a prática regular de atividade física é de extrema 
importância para a manutenção da saúde e deve ser estimulada em 
indivíduos com transtornos psicossociais. Sendo assim, os usuários 
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do Centro de Atenção Psicossocial poderiam estar mais ativos e mais 
saudáveis, podendo ter melhoras em várias valências físicas e até 
mesmo contribuindo para seu tratamento psíquico que consequente-
mente tem uma melhora na qualidade de vida.

A pesquisa foi de grande importância, pois forneceu dados re-
levantes para que as equipes multiprofissionais dos CAPS possam ter 
uma visão mais ampla, e assim possam verificar esses dados, discuti-
rem e chegarem a uma conclusão, de forma que eles possam desen-
volver planos de cuidado que incluam a prática frequente de atividades 
física e evidenciar a sua importância, ou seja, seria necessário buscar 
novas formas de intervenções para esse público, para que os mesmo 
consigam ter um nível de atividade física regular, buscando uma con-
tribuição positiva em seu tratamento e avaliando quais os benefícios 
que a atividade física pode trazer para usuário do CAPS e com isso 
deve-se garantir a inserção do profissional de Educação Física nos 
serviços de saúde mental.
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Introdução

O uso de plantas para o tratamento e cura das enfermidades 
existe desde os tempos primordiais até hoje, tal prática é conhecida 
como medicina tradicional e refere-se ao conjunto de práticas em saú-
de desenvolvidas antes do que se classifica como medicina moderna 
ou convencional. A medicina tradicional teve origem na China e Egito, 
e depois foi difundida para outras regiões do mundo. O uso terapêutico 
das plantas, a prática de manipulação e o saber estão associados à 
disponibilidade dos recursos naturais existentes em determinados ter-
ritórios, a situação econômica e sociocultural das comunidades e dos 
povos ali existentes (ARAÚJO et al., 2015). 

Um fator determinante para o uso da fitoterapia é que para mui-
tas populações o único recurso terapêutico é a medicina popular, a 
qual pode estar ligada a diversos fatores, tanto econômicos s como 
culturais. No Brasil o uso dessa prática está somado à instabilidade 
econômica, seguida pelo difícil acesso da população a assistência mé-
dica e farmacêutica, e alto custo de medicamentos industrializados 
(SILVA et al., 2017). 



94

Outro fator que ajuda a disseminar o uso de plantas medicinais 
é a disposição dos consumidores em usar produtos naturais, eviden-
ciada nos últimos anos pela influência de divulgações e propagandas 
em meios de comunicação e também pela facilidade da venda dos 
produtos em locais públicos como mercados, feiras livres, supermer-
cados e outros estabelecimentos (SILVEIRA; BANDEIRA; ARRAIS, 
2008; OLIVEIRA; MEZZOMO; MORAES, 2018).

A prática do uso de plantas medicinais no Brasil vem da mistu-
ra das culturas Europeia, Africana e Indígena. Os europeus trouxeram 
suas práticas de uso de plantas que aqui foi difundida com a prática indí-
gena e depois os escravos africanos contribuíram também com saberes 
sobre as plantas trazidas por eles da África (MARTINS; GARLET, 2016).

No Brasil encontra-se uma grande diversidade genética, com 
aproximadamente 55 mil espécies catalogadas (de um total entre 350 
a 550 mil). Essa diversidade soma-se ao costume do uso das plan-
tas medicinais e ao conhecimento popular difundido entre gerações. 
Ainda que os recursos da flora brasileira sejam amplos, os conheci-
mentos científicos sobre o uso correto das plantas ainda são escas-
sos, devido principalmente ao baixo investimento em pesquisa na área 
(SILVA et al., 2015). Pressupõe-se que no mínimo metade dos vegetais 
encontrados no Brasil possuam substâncias com atividades terapêuti-
cas chamadas princípios ativos e muitos deles ainda não foram inves-
tigados cientificamente (CARNEIRO et al., 2014).

Segundo Hellmann e Velasquez (2017), em torno de 20% da 
população brasileira faz uso exclusivo de medicamentos alopáticos ou 
associações com fitoterápicos, enquanto 60% têm a fitoterapia como 
única opção terapêutica. A fitoterapia é aplicada para tratar distúrbios 
crônicos como, diabetes mellitus II, hipertensão, disfunções do trato 
respiratório, doenças renais, processos inflamatórios, de cicatriza-
ções, entre outros. Variados são os meios de preparo de plantas para 
uso medicinal, dentre eles podem ser citados infusão, inalação, decoc-
ção ou ainda maceração (OLIVEIRA et al., 2016). 

No Nordeste do Brasil o uso de plantas medicinais é uma prá-
tica de suma importância para a população, também no aspecto cul-
tural. Na região ainda é comum a presença de raizeiros, conhecidos 
também como curandeiros os quais possuem conhecimento sobre 
grande parte plantas silvestres que crescem em seu meio e ao redor 
de sua área (AGRA et al., 2008).
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A fitoterapia no Nordeste é aplicada com base nas plantas da 
caatinga, plantas chamadas de invasoras ou ervas daninhas possuem 
peculiaridades terapêuticas, sendo de grande importância para o ramo 
medicinal (CORDEIRO; FÉLIX, 2014). 

No Estado do Ceará, destaca-se o projeto Farmácia Viva, cria-
do pelo professor Francisco José de Abreu e Matos com o objetivo 
de promover cuidados primários em saúde e garante às comunidades 
participantes, o acesso a assistência farmacêutica. Professor Matos 
dedicou-se em transformar o conhecimento empírico em conhecimen-
to cientifico através de inúmeras visitas ao interior do Ceará e Nordeste 
do Brasil num intenso trabalho de pesquisa etnobotânica, etnofarma-
colóogica, bibliografias, ensaios químicos experimentais desenvolven-
do a ciência das plantas medicinais para a comunidade e levando os 
conhecimentos de forma correta (SILVA; GONDIM; NUNES, 2006). O 
Ceará também conta com a Relação Estadual de Plantas Medicinais 
(REPLAME). Trata-se de uma relação de 30 plantas medicinais, usa-
das para diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças prevalen-
tes (BRASIL, 2012).

Mesmo com o advento da industrialização e urbanização, a fi-
toterapia vem conquistando seu espaço e mostrando que as plantas 
medicinais podem ser a saída para a cura de muitos males e para 
a melhoria da qualidade de vida. A fitoterapia consiste na aplicação 
externa ou interna dos vegetais, manuseio de suas partes, na forma 
in natura ou de medicamento com efeito terapêutico (BRASIL, 2016).

No entanto, o uso de plantas medicinais muitas vezes acontece 
sem inspeção de um profissional de saúde, promovendo riscos aos 
pacientes. A qualificação dos profissionais de saúde para trabalhar 
com a medicina integrativa no SUS (Sistema Único de Saúde) a fim de 
orientar a população para o uso correto das plantas para fins terapêu-
ticos ainda é falha ou ausente em muitos locais do Brasil (VALERIANO 
et al., 2017).

A partir de 2006, o Brasil começou adotar políticas públicas 
com a intenção de promover o uso de plantas medicinais como a Po-
lítica Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, mediante ao de-
creto nº 5.813, de 22 de junho de 2006, que estabelece as práticas 
populares no sistema único de saúde e implantação de terapias al-
ternativas junto à relação nacional de plantas medicinais de interesse 
ao SUS (RENISUS) que fazem parte das políticas públicas de saúde, 
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desenvolvimento econômico, meio ambiente e social, que estimulam 
ações capazes de promover melhorias na qualidade de vida da popu-
lação (NASCIMENTO et al., 2013).

A cultura e as informações sobre o uso de plantas para o tra-
tamento de enfermidades foram e ainda são passadas oralmente às 
gerações posteriores (DUARTE et al., 2017). Para que essas informa-
ções não se percam com o tempo é necessário que hajam registros, 
e os estudos etnobotânicos provaram ser de suma importância para 
registrar, valorizar e compreender as diversas culturas e tradições que 
se conectam com os recursos naturais, em especial as plantas de uti-
lidade médica e farmacêutica (RIBEIRO et al., 2017). 

A etnobotânica busca laços entre plantas e pessoas, busca 
manter valores culturais da população, contribui também para conser-
vação da melhoria de vida e representa a cultura de diversos grupos. 
Sua principal característica consiste em guardar os possíveis conheci-
mentos de determinada população em uma ligação recíproca entre a 
flora e o homem (ARRAIS et al., 2017).

Para que “o saber” sobre o uso de plantas medicinais não seja 
perdido, o objetivo deste estudo foi realizar o levantamento das plantas 
medicinais utilizadas pela população de Tianguá-Ceará, bem como 
seu modo de uso e obter dados socioeconômicos dos usuários com 
intuito de verificar e validar o conhecimento popular através do conhe-
cimento científico.
 
Metodologia

A pesquisa foi desenvolvida no município de Tianguá, situado 
na região norte do estado do Ceará, a aproximadamente 330 km da 
capital do referido estado, Fortaleza. O estudo foi desenvolvido na CAF 
(Central de Abastecimento Farmacêutico) e em outras duas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS): Tomasia Sousa de França e Joana Urias, do 
referido município. Os locais foram escolhidos para o cenário da pes-
quisa devido à concentração de maior número de pessoas cadastra-
das em relação a outros serviços públicos de saúde. Participaram da 
pesquisa 250 pessoas cadastradas na CAF de Tianguá e usuários das 
UBS Tomasia Sousa de França e Joana Urias, maiores de 18 anos.

O presente estudo foi submetido para apreciação do Comitê 
de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos, obtendo aprovação 
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com o número do parecer 2.959.528. A pesquisa foi pautada nos prin-
cípios da resolução 466/12 que atende as exigências éticas e cientí-
ficas fundamentais para o trabalho, sendo incorporados os princípios 
da bioética: respeito a autonomia, não maleficência, beneficência e 
justiça. 

No presente estudo foi garantido o anonimato das pessoas, 
bem como houve a a solicitação da Carta de Anuência, junto a Se-
cretaria Municipal de Saúde de Tianguá (CE), assim como somente 
responderam aos questionamento os participantes que assinaram o  
TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido).

A coleta de dados e análise foi realizada de setembro a no-
vembro de 2018, com aplicação de entrevistas estruturadas em 250 
participantes, maiores de 18 anos, usuários dos Serviços Públicos de 
Saúde de Tianguá- CE. As entrevistas foram registradas através do 
preenchimento de formulários contendo 4 questões divididas em duas 
partes: Dados de identificação e Uso de Plantas Medicinais (PRODA-
NOV; FREITAS, 2013).

Análise e discussão dos resultados

No levantamento etnobotânico foram mencionadas 33 espécies 
vegetais utilizadas pela população de Tianguá-Ceará convenientes ao 
uso medicinal. Na entrevista cada participante citou pelo menos uma 
planta de seu conhecimento. Dentre as que se destacaram está Cym-
bopogon citratus (Capim-santo), Plectranthus barbatus (Malva-Santa), 
Lippia alba (Erva-Cidreira), Aloe vera (L.) Burm. F. (Babosa), Mentha 
arvensis. (Hortelã-rasteira), Eucalyptus globulus Labil (Eucalipto). As 
espécies citadas são comumente usadas para tratar diversas enfer-
midades, tais como: distúrbios gastrintestinais, respiratórios, inflama-
ções, cólicas e também com a finalidade calmante (Quadro 1).

A espécie Cymbopogon citratus foi mencionada 65 vezes 
(17,61%) descrita como calmante e para amenizar dores de barriga. 
Oliveira, Mezzomo e Moraes (2018), afirmam em seu trabalho que 
a espécie supracitada tem propriedade hipotensora e que a mesma 
exerce atividade sobre o sistema nervoso central, atuando como cal-
mante, ocasionando indiretamente diminuição da pressão arterial sis-
tólica. Além disso, funciona como diurético, aumentando a eliminação 
da água pelo organismo, ocasionando a diminuição do volume san-
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guíneo, como resultado, diminui o debito cardíaco, gerando então um 
efeito hipotensor (SANTOS et al., 2009) 

Outra espécie também em destaque foi a Plectranthus barbatus 
citada 46 vezes (12,46%), como propícia ao tratamento de distúrbios 
gastrintestinais. De acordo com Messias et al., (2015) trata-se de uma 
planta que possui variados componentes químicos com propriedades 
antiúlcera gástrica. No entanto, vale ressaltar que a população pode 
confundir as espécies Plectranthus barbatus (malva-santa), que pos-
sui folhas ovaladas de bordas denteadas e pilosas com outra espécie 
Plectranthus amboinicus (malvarisco), pois ela apresenta folhas se-
melhantes como deltoide-ovais, de base truncada e margem dentea-
da, porém as folhas do malvarisco são quebradiças. Essas duas são 
também comumente confundidas com o boldo-do-chile (Vernonia con-
densata Baker) e utilizadas como as mesmas finalidades terapêuticas.

Quadro 1 – Dados referentes a nomenclatura popular, nome científico, 
uso popular e ação terapêutica das plantas de acordo com a popula-
ção entrevistada de Tianguá. 

NOME 
POPULAR

NOME 
CIENTÍFICO

USO 
POPULAR

AÇÃO 
TERAPÊUTICA

FREQUENCIA 
DE CITAÇÕES

ABACATE 
(SEMENTE)

Persea ameri-
cana Mill.

Dor nos 
rins.

Diurético e combate infec-
ções nos rins e bexiga. 3 ou 0,81%

ALECRIM Rosmarinus 
officinalis L. Calmante.

Diurético, colagogo, cole-
rético, carmitivo e também 
anti-inflamatório intestinal.

7 ou1,90%

ALFAVACA Ocimum gratis-
simun L Gripe. Inflamações na boca, mau 

hálito e antigripal. 4 ou 1,08%

ALFAZEMA Lavandula an-
gustifólia Mill.

Cólicas 
intestinais.

Insônia, cólicas e gases 
intestinais. 2 ou 0,54%

ALGODÃO
Gossypium 
hirsutum L.

Inflamação 
no útero.

Diarreia e hemorragia 
uterina. 2 ou 0,54%

ALHO Allium sativum 
L. Gripe.

Ação fungicida, antibac-
teriana, antiviral, hipolipe-
miante e protetor contra 

trombose.

6 ou 1,62%

AMEIXA Prunus domes-
tica L. Inflamação. Digestivo, laxativo e ativa-

dor das funções hepáticas. 5 ou 1,35%

AROEIRA Myracrodruon 
urundeuva Inflamação.

Anti-inflamatória, cicatrizan-
te e antiúlcerogênica sobre 

mucosas.
8 ou 2,17%
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ATA Annona squa-
mosa L. Gases.

Sudorífica, carmitiva, 
estomática. Antirreumática 

e anti-helmíntica.
3 ou 0,81%

BABOSA Aloe vera (L.) 
Burm. F.

Dermatites / 
Gastrite.

Queimaduras de primeiro 
e segundo graus, e como 

cicatrizante.
29 ou 7,85%

BOLDO Vernonia con-
densata Baker Gripe. Propriedades analgésicas e 

proteção gástrica. 7 ou 1,90%

CAMOMILA
Chamomilla 
recutita (L) 
Rauschert.

Calmante.
Ansiolítico e sedativo leve, 
anti-inflamatório em afec-

ções da cavidade oral.
10 ou 2,71%

CAPIM 
SANTO

Cymbopogon 
citratus

Calmante 
/ Dor de 
barriga.

Ação calmante, espasmolí-
tica, analgésica e protetora 

gástrica.
65 ou 17,61%

CAVALINHA Equisetum 
giganteum L.

Diminuir o 
peso.

Diurético, adstringentes, 
estípicas e infecções dos 

rins e bexiga.
2 ou 0,54%

ERVA-CI-
DREIRA Lippia alba

Calmante 
/ Baixar 

Pressão. 
arterial.

Ação calmante, espasmolí-
tica e analgésica. 37 ou 10,02%

ERVA DOCE Foeniculum 
vulgare Mill.

Calmante / 
Empacha-

mento.

Problemas digestivos, 
gases, cólicas e estimula a 

lactação.
9 ou 2,44%

EUCALIPTO Eucalyptus 
tereticornis

Problemas 
respirató-

rios.

Expectorante e desinfe-
tante pulmonar (tosse, 
bronquite e resfriados).

24 ou 6,50%

GENGIBRE Zingiber offici-
nale Tosse. Antiemético, antidispéptico, 

e nos casos de cinetose. 3 ou 0,81%

GOIABEIRA Psidium guaja-
va L.

Diarreia / 
Má diges-

tão.

Tratamento da diarreia agu-
da não infecciosa e enterite 

por rotavirus, amebicida
5 ou 1,35%

HORTELÃ-
-RASTEIRA

Mentha arven-
sis.

Calmante / 
Cólicas. Giardicida e Amebicida. 27 ou 7,31%

JATOBÁ Hymenaea 
courbaril Tosse.

Anti-inflamatória e antibac-
teriana (bronquite, asma e 

tosse).
2 ou 0,54%

JUCÁ
Caesalpinia 

férrea var. cea-
renses Huber

Dor nas 
costas.

Anti-inflamatória e antitu-
moral. 4 ou 1,08%

LARANJA 
(CASCA) Citrus sinensis Dor de 

barriga.

Digestivo e para aliviar o 
desconforto causado por 
náuseas e flatulências.

13 ou 3,52%

LIMÃO Citrus limon 
(L.) Burm. f. Gripe. Diurético, antirreumática e 

adstringente, febrífuga. 7 ou 1,90%

LINHAÇA Linum usitatis-
simum L.

Baixar 
colesterol. Reduz o colesterol total. 3 ou 0,81%
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MALVA 
CORAMA

Kalanchoe 
pinnata Inflamação.

Inflamações ovarianas e 
uterinas, gastrite e uso 

local em furúnculos.
9 ou 2,44%

MALVA-
-SANTA

Plectranthus 
barbatus

Distúrbios 
gastrintesti-

nais.

Hiposecretor gástrico, 
auxiliando assim no 
controle da gastrite, 
dispepsia, azia, mal-

estar gástrico e ressaca, 
antibacteriana.

46 ou 12,46%

MARACUJÁ Passiflora 
edulis Simn Calmante. Ansiolítico e sedativo leve. 6 ou 1,62%

MASTRUZ Chenopodium 
ambrosioides

Gripe / 
Sinusite.

Ação nematicida, espe-
cialmente contra Ascaris 

lumbricoides.
3 ou 0,81%

QUEBRA-
-PEDRA

Phyllanthus 
niruri L.

Calculo 
renais.

Promove relaxamento dos 
ureteres, ação analgési-
ca, facilita a descida dos 

cálculos.

6 ou 1,62%

ROMÃ Punica grana-
tum L. Garganta.

Inflamações da boca e da 
garganta e nos casos de 
herpes genital e labial.

5 ou 1,35%

SUCUPIRA
Pterodon 

emarginatus 
Vogel

Garganta / 
Tosse. Atividade antimicrobiana. 4 ou 1,08%

VASSOURI-
NHA Scoparia dulcis 

L. Rins/Urina.
Anti-inflamatória, antidia-
béticos e nas crises de 

herpes labial.
3 ou 0,81%

Fonte: Autoria própria (2018).

Das 33 plantas medicinais mencionadas pelos entrevistados, 
apenas 13 delas estão inseridas na REPLAME (Relação Estadual de 
Plantas Medicinais), no Estado no Ceará, são elas: Aloe vera (L.) Burm. 
F.(babosa), Cymbopogon citratus (capim-santo), Lippia alba (erva-ci-
dreira), Eucalyptus tereticornis (eucalipto-medicinal), Zingiber officinale 
(gengibre), Psidium guajava L. (goiabeira-vermelha), Mentha arvensis. 
(hortelã-rasteira), Plectranthus barbatus (malva-santa), Passiflora edu-
lis Simn (maracujá), Chenopodium ambrosioides (mastruço), Phyllan-
thus niruri L (quebra-pedra) e Punica granatum L (romãzeira) (BRASIL, 
2012).

Dentre as plantas citadas (Quadro 1), 69,7% ou 23 espécies ve-
getais são utilizadas de forma correta de acordo com a ação terapêu-
tica, enquanto 30,3% ou 10 espécies são utilizadas para fins errados. 
Não existem relatos na literatura sobre o efeito calmante do alecrim e 
da hortelã, da sucupira contra a tosse, da cavalinha para perder peso, 
da ameixa contra inflamações ou sobre a eficácia do uso do matruz 
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e da vassourinha contra a gripe.  Foi citado o uso da babosa para 
gastrite, no entanto o uso oral da planta pode provocar nefrite aguda, 
resultando em parada dos rins (MATOS; BANDEIRA, 2010)

Quanto ao modo de preparo das plantas medicinais, a maioria 
dos entrevistados apresentou preferência pelos chás (78,04% ou 288), 
seguido das garrafadas (8,94% ou 33), cataplasmas (6,50% ou 24) 
tintura (3,79% ou 14) e inalação (2,70% ou 10), (Gráfi co 1).

Gráfi co 01 – Forma de preparo das plantas medicinais mencionadas 
pelos entrevistados na Central de Abastecimento Farmacêutico e nas 
Unidades Básicas de Saúde Tomasia de Souza França e Joana Urias 
da cidade de Tianguá-Ceará.

Fonte: Autoria própria (2018).

O chá foi o modo de preparo mais citado para o uso das plantas 
medicinais, 78,04% dos entrevistados utilizam os chás, por meio de 
decocção (61,1% ou 176) e infusão (38,9% ou 112), como uma opção 
terapêutica. Também, é conveniente evidenciar que a forma de pre-
paro por meio da decocção deve ser realizada para partes mais dura 
da planta como as raízes e caule, já a infusão deve ser realizada com 
a parcela mais sensível da espécie vegetal como as folhas, (SILVA et 
al., 2015). Segundo Pereira et al (2015), a decocção pode acometer a 
perda de princípios ativos por conta da fervura constante. Por tanto 
saber a parte do vegetal que se deve utilizar quanto sua forma, morfo-
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logia e química é bastante importante, já que seus princípios ativos se 
dividem de forma distinta por toda parte da planta.

Dos 250 participantes da pesquisa, 204 (81,6%) eram do sexo 
feminino, tais resultados indicam que a mulheres são as que mais pro-
curam as Unidades Básicas de Saúde (UBS) no município estudado. 
Segundo Oliveira, Machado e Rodrigues (2014), em estudo semelhan-
te explicam que o maior percentual de mulheres nas entrevistas so-
bre uso de plantas medicinais, basicamente por estar relacionado à 
função da mulher no passado, visto que elas cuidavam da horta, da 
casa dos filhos e maridos, além dos doentes e idosos e também está 
justificada pela maior disposição em responder as entrevistas. 

Em relação ao nível de escolaridade dos entrevistados. os anal-
fabetos corresponderam a (19,2%), os que possuíam apenas o 1° grau 
somaram (33,6%), a maior porcentagem foi  dos que possuíam o 2° 
grau, equivalente a 103 pessoas (41,2%), e os graduados represen-
taram somente (6%), Em um estudo sobre plantas medicinais reali-
zado em Quixadá-Ceará, participaram 263 pessoas, delas (34,22%) 
possuíam 2º grau completo, (33,49%) dispõem do 1º grau e apenas 
(12,16%) possuíam ensino superior (OLIVEIRA; LUCENA, 2015), com-
parando esses dados com o do trabalho executado, nota-se que a 
maior parte das pessoas possuem o ensino médio completo, que bus-
cam nas plantas medicinais uma opção terapêutica com menos efeitos 
adversos.

Já no que diz a respeito à ocupação dos participantes do estu-
do, as donas de casa somaram maior número (25,6%), em seguida os 
autônomos com (24,8%), aposentados (19,2%), agricultores (16,8%) e 
por último os estudantes (13,6%). Resultados contraditórios compara-
dos aos de Oliveira, Mezzomo e Moraes (2018), em pesquisa realizada 
avaliando o conhecimento e uso de plantas medicinais por usuários de 
uma Unidade Básica de Saúde na Região de Colombo - PR, onde dos 
101 entrevistados 17,82% eram vendedores, 16,83% donas de casa, 
12,87% agricultores, 9,90% aposentados, 9,90% motoristas e 32,68% 
outros.

Com relação à renda mensal dos entrevistados, 42,8% afirma-
ram ganhar em torno de um salário-mínimo, 40,4% afirmaram ganhar 
menos de um salário-mínimo e 16,8% afirmaram receber mais de um 
salário-mínimo por mês. Em um estudo realizado na Chapada do Ara-
ripe por meio de entrevista com 25 moradores, com base no rendi-
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mento mensal foi observado que 52% nos moradores ganhavam um 
salário-mínimo, 28% menos de 1 salário-mínimo e 20% acima de um 
salário (OLIVEIRA et al., 2012).

Conclusão

A partir do estudo realizado foi possível caracterizar o perfil dos 
usuários da Central de Abastecimento Farmacêutico e outras duas Uni-
dades Básicas de Saúde, Tomasia de Souza França e Joana Urias no 
município de Tianguá-Ceará sobre o uso de plantas medicinais. A maio-
ria dos entrevistados são mulheres, donas de casa ou autônomas, com 
ensino médio e com renda mensal de um salário-mínimo para menos, 
as quais manipulam e fazem uso das plantas medicinais por tradição ou 
costume, passado de geração a geração, de forma oral.

Ficou evidente que os participantes da pesquisa possuem co-
nhecimento empírico sobre plantas medicinais, mas não dispõe de um 
nível técnico apropriado para que utilizem as plantas de forma correta 
e segura, sendo assim, podem ocorrer danos à saúde dos usuários 
por intoxicação, processos alergênicos, ou ainda o uso incorreto faz 
com que não ocorra a melhora terapêutica desejada.

Nota-se a necessidade da inclusão de profissionais de Saúde 
que trabalhem com Fitoterapia nas Centrais de Abastecimento Farma-
cêutico e nas Unidades Básicas de Saúde, profissionais esses, capa-
citados a informar e apresentar informações importantes à população 
sobre o uso correto das plantas medicinais, visando uma eficácia na 
aplicação do recurso, para que os pacientes consigam bons resulta-
dos no tratamento de enfermidades, enfim, que contribuam para a me-
lhoria da saúde  da população utilizando provimentos naturais. 

 A pesquisa contribuirá de forma relevante para município de 
Tianguá, pois o mesmo terá acesso as representações e ao perfil do 
uso das plantas medicinais pela população, para assim serem traça-
das estratégias para a utilização racional das plantas medicinais dis-
poníveis no município.
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Introdução

Uma das mais comuns causas de morbimortalidade no Brasil e 
no mundo diz respeito ao trauma, com especial atenção para as fratu-
ras, estas consideradas a principal causa de morte entre jovens (GUI-
MARÃES et al, 2019; ROSA; AZEVEDO; FLORÊNCIO, 2018). Fratura 
é uma descontinuidade da estrutura óssea que ocorre quando o osso 
sofre trauma com força superior ao que ele pode absorver. As fraturas 
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podem ocorrer em diferentes ossos do corpo, inclusive nos ossos do 
crânio e da face (SMELTZER et at., 2012).

Epidemiologicamente, os traumatismos dos ossos da face, es-
tudos mostram que são lesões frequentes, com predomínio no sexo 
masculino, isso pode ser atribuído devido aos hábitos sociais predomi-
nantes que tornam os homens são mais numerosos no trânsito, prati-
cam mais esportes de contato físico, frequentam bares como atividade 
social e abusam mais de drogas, como o álcool, antes de dirigir (SILVA 
et al., 2011; SILVA, PAIVA, 2017).

Trauma dos ossos faciais afetam principalmente a mandíbula, 
osso zigomático, nasal, maxila e osso orbital, tendo como etiologia 
mais prevalente o acidente automobilístico, tendo como outros fatores 
a agressão física, quedas, acidentes com animais e de trabalho (BOR-
TOLI et al., 2014).

O atendimento e tratamento precoce é fundamental para uma 
técnica bem-sucedida, além de uma conduta multidisciplinar e integral. 
Devendo ser realizado o mais breve possível e de forma eficaz, para 
que haja uma boa reabilitação, com retorno às atividades normais e 
com minimização das sequelas estéticas. (MARQUES et al., 2010; AF-
FONSO et al., 2010; LUZ et al., 2017).

No serviço hospitalar as lesões bucomaxilofaciais são uma 
realidade frequente, tornando o serviço de Bucomaxilofacial dos di-
versos hospitais de grande relevância necessitando sempre de incen-
tivos governamentais para bem servir à população (SILVA et al., 2011; 
YKEDA et al., 2012 SCANNAVINO et al., 2013, PROVENSI, CAVANI, 
CARVALHO, 2019; AFFONSO et al., 2010). Portanto, fica evidente a 
necessidade de estudos sobre esses acometimentos, para respaldar 
campanhas preventivas e fornecer subsídios para estruturação dos 
serviços de saúde. O presente estudo tem como objetivo realizar uma 
investigação epidemiológica dos casos de fraturas do crânio e dos os-
sos da face descrevendo a frequência e a classificação por sexo, faixa 
etária, ano atendimento e internações, nas capitais mais populosas de 
cada região do Brasil, entre o período de 2009 a 2018.

Metodologia

O presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva, docu-
mental, quantitativa e comparativa analisada durante os meses de abril 
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e maio de 2019 com o intuito de investigar o de número de internações 
por fraturas do crânio e dos ossos da face nas capitais mais populosas 
de cada região do Brasil, Belém, Salvador, Goiânia, São Paulo e Porto 
Alegre, a fim de identificar as que possuem maior prevalência de casos. 
As variáveis utilizadas foram faixa etária, sexo, ano atendimento e inter-
nações.

As capitais mais populosas das regiões do Brasil foram identifi-
cadas por meio de consulta no site do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística. A população estimada para a capital da região norte, 
Belém, foi de 7.581.051 habitantes, para a capital da região nordeste, 
Salvador, foi de 14.016.906 habitantes, para a capital da região centro-
-oeste, Goiânia, foi de 6.003.788 habitantes, para a capital da região 
sudeste, São Paulo, foi de 41.262.199 habitantes e para a capital da 
região sul, Porto Alegre, foi de 10.693.929 habitantes (IBGE, 2010).

Com o intuito de promover o acesso à informação o Ministé-
rio da Saúde disponibiliza através do Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (Datasus) dados provenientes das ações do 
Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro. Dentre os recursos dispo-
níveis está o Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de 
Saúde (SIH/SUS) um banco de dados administrativos, cuja finalidade 
é registrar todos os atendimentos provenientes de internações hos-
pitalares que foram financiadas pelo SUS, que contempla cerca 70 a 
80% da população brasileira, fornecendo um diagnóstico da saúde em 
nível local ou nacional para a população e gestores de saúde (LEMOS, 
CHAVES, AZEVEDO, 2010; BRASIL, 2019).

A coleta de dados epidemiológico do nosso estudo foi realizada 
por meio de consulta ao SIH/SUS publicados pelo Datasus, disponí-
veis no endereço eletrônico do Ministério da Saúde (datasus.saude.
gov.br). No Datasus foram coletados os dados referentes às interna-
ções por fraturas craniofaciais, seguindo os seguintes passos: acesso 
à informação – informações de saúde (TABNET) – epidemiológicas e 
morbidade – Morbidade Hospitalar do SUS (SIH/SUS) - geral, por local 
de internação – utilizando a 10ª revisão da Classificação Internacional 
de Doenças (CID-10) a qual consta fratura do crânio e dos ossos da 
face - buscando os dados de a frequência, faixa etária, sexo, ano aten-
dimento de cada capital no período temporal definido.

As informações obtidas foram agrupadas nas seguintes faixas 
etárias, que estão previamente definidas pelos Sistemas de Informa-
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ções: menores de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 
anos, 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 a 69 
anos, 70 a 79 anos e maiores de 80 anos.

Após a coleta, os dados foram tratados e analisados estatisti-
camente de maneira descritiva no Excel, dispondo os resultados em 
números absolutos na forma de tabelas.

Resultados

Em relação ao perfil das internações no SUS, verificou-se que 
as capitais com maiores números de internações em decorrência de 
fraturas no crânio e ossos da face ao longo do período estudado foram 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Curitiba e Fortaleza. E a capital 
com menores números de internações foi Rio Branco (tabela 1).

Tabela 1. Distribuição em valores absolutos das internações com fra-
turas do crânio e ossos da face nas capitais do Brasil, no período de 
2009 a 2018.

Capitais/
Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

NORTE

Porto 
Velho 25 37 33 53 92 95 86 103 115 75 730

Rio 
Branco 22 67 41 42 22 12 18 28 16 17 319

Manaus 339 368 268 228 156 202 245 234 213 176 2.727

Boa Vista 42 61 46 39 56 42 40 114 73 41 623

Belém 1.540 1.609 1.216 879 673 351 257 166 243 197 8.293

Macapá 47 53 38 48 42 49 45 26 33 23 454

Palmas 80 85 80 85 63 78 67 56 45 47 786

NORDESTE

São Luís 48 43 32 38 41 94 73 68 80 75 635

Teresina 148 160 212 247 243 242 270 308 259 256 2.547

Fortaleza 630 660 552 504 694 587 555 534 418 322 6.162

Natal 223 260 224 200 200 195 204 218 215 197 2.404

João 
Pessoa 278 208 206 224 190 175 140 122 106 102 1.992

Recife 271 236 180 182 200 202 149 152 162 112 2.117

Maceió 101 39 96 106 144 209 154 113 118 132 1.399

Aracaju 123 144 80 62 95 77 71 66 62 68 1.000

Salvador 352 365 443 443 491 456 492 486 390 432 4.715

SUDESTE
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Belo Hori-
zonte 591 493 413 475 467 481 457 408 379 403 5.159

Vitória 47 54 27 49 54 49 55 71 102 116 677

Rio de 
Janeiro 481 430 410 487 519 596 555 487 493 454 5.361

São 
Paulo 1.473 1.402 1.573 1.448 1.375 1.362 1.278 1.240 1.248 1.201 15.076

SUL

Curitiba 483 511 524 501 526 558 529 504 471 377 5.460

Florianó-
polis 62 56 57 57 72 64 79 88 93 65 748

Porto 
Alegre 543 506 437 443 450 396 458 483 461 338 4515

CENTRO-OESTE

Campo 
Grande 175 225 194 211 232 212 221 220 166 160 2.230

Cuiabá 63 88 96 98 112 123 110 145 103 96 1.104

Goiânia 399 395 389 373 350 345 320 338 388 310 3.972

Brasília 306 309 255 178 176 132 154 210 171 212 2.384

Total 8.892 8.864 8.122 7.700 7.735 7.384 7.082 6.980 6.623 6.004 83.589

Fonte: SIH/SUS

Nesse cenário, vale ressaltar o quadro alarmante de capitais 
como Fortaleza e Belém, com menor número populacional e ainda 
assim apresentando mais internações desses agravos do que cidades 
populosas como Salvador.

Tabela 2. Distribuição de indivíduos menores de 1 ano e maiores de 
80 anos com fraturas do crânio e ossos da face nas cinco capitais 
mais populosas por região do Brasil, no período de 2009 a 2018.

Capital Masculino Feminino Total
Belém 7385 2458 9843

Salvador 6348 1399 7747

São Paulo 11510 2941 14451

Porto Alegre 3679 836 4515

Goiânia 5935 1295 7230

Total 34857 8929 43786
Fonte: Autoria própria.

Nosso estudo mostra que no Brasil os indivíduos internados 
com maior prevalência para o sexo masculino como sendo as princi-
pais vítimas de fraturas envolvendo o crânio e ossos da face, o que 
corrobora com os estudos de Grunwaldt e colaboradores (2011) e Gia-
comin e colaboradores (2017).
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O sexo masculino tem mais predomínio em relação ao sexo 
feminino, e isso pode ser atribuído ao fato de que os homens são mais 
numerosos no trânsito, praticam mais esportes de contato físico, fre-
quentam bares como atividade social e abusam mais de drogas, como 
o álcool, antes de dirigir (TINO et al,.2010; SILVA et al., 2011).

As fraturas faciais podem levar a hemorragias significativas, 
ocasionadas pelas artérias maxilar e palatina, que são ramos da arté-
ria carótida externa, como também a artéria carótida interna pode ser 
lesada nos casos de fratura da base do crânio (SILVA, 2011). 

Nossos resultados mostram que o gênero masculino é o mais 
acometido por fraturas crânio faciais. Em estudo epidemiológico rea-
lizado em Salvador por Santos, Almeida e Silva (2013) mostrou re-
sultados diferentes dos nossos, pois afirmam que indivíduos do sexo 
feminino foram os mais acometidos, devido à grande exposição, por 
fazerem parte da parcela ativa da população, sendo, consequente-
mente, a mais exposta. Estes casos estão relacionados a maior par-
ticipação das mulheres em atividades extradomiciliares o que pode 
aproximar do grupo de risco dos homens. Outro fator que pode ser 
citado para o aumento futuro dos números no gênero feminino é o 
aumento da violência contra a mulher.

Mesmo com números menores de registro no gênero feminino, 
estes aumentos do registro de fraturas em mulheres pode ser conse-
quência da aplicação da lei Maria da Penha, em vigor desde o dia 22 
de setembro de 2006 (BRASIL, 2006) que pode encorajar as mulheres 
a denunciar e procurar auxilio e assim os casos passam a ser registra-
dos refletindo no aumentado dos números.

A violência assume diversas características na sociedade, pois 
se impõe como problema de saúde pública, porque não afeta apenas 
a vítima, mas todas as pessoas que vivem e convivem em um mesmo 
ambiente (SANTOS, ALMEIDA e SILVA, 2013). Esperamos que a apli-
cação das leis futuramente reduza ainda mais os números de agres-
são como fator etiológico para fraturas crânio faciais em mulheres.

No que se refere os casos, segundo as faixas etárias nas cin-
co capitais mais populosas do Brasil, pode-se perceber um crescente 
aumento desde a faixa etária de menores de 1 ano até 20 a 29 anos. 
A partir da faixa etária de 30 a 39 anos, os números de internações 
decaem (tabela 3).
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Tabela 3. Distribuição, em valores absolutos das internações de indi-
víduos menores de 1 ano a maiores de 80 anos com fraturas do crânio 
e ossos da face, segundo as faixas etárias nas cinco capitais mais 
populosas do Brasil, no período de 2009 a 2018.

<1ª 1-4 
a

5-9 
a

10-
14 a

15-
19 a

20-
29 a

30-
39 a

40 a 
49 a

50 a 
59 a

60-
69 a

70-
79 a

80 
a a 

mais

Belém 21 23 46 247 1214 3463 2492 1324 645 255 88 25

Salvador 20 68 112 199 891 2.7715 1.993 1.082 475 137 36 19

São 
Paulo 98 183 352 501 1.745 4.728 3.027 2.029 1.085 456 156 91

Porto 
Alegre 26 45 94 113 454 1375 1.033 679 380 194 82 40

Goiânia 12 60 92 176 828 2.499 1.766 1.052 491 178 57 19

Total 177 379 696 1.236 5.132 14.780 10.311 6.166 3.076 1.220 419 194

Fonte: Autoria própria.

Os nossos resultados mostram que a faixa etária de idosos não 
é a mais prevalente, mas segundo Giacomin e colaboradores (2017), 
deve ser dada atenção especial a esta a faixa etária, devido as al-
terações fisiológicas inerentes ao avanço da idade e a tendência do 
aumento da população idosa nos próximos em nossa sociedade, pos-
sivelmente esse grupo estará mais exposto a fatores de risco para 
traumas faciais. Em relação ao fator etiológico que levam a trauma-
tismo facial em idosos os acidentes automobilísticos, quedas e agres-
sões físicas são os mais frequentes, sendo o osso zigomático, a man-
díbula e os osso nasais os mais fraturados, associada a estas lesões 
pode ocorrer lesões no crânio.

O uso rotineiro de cinto de segurança, capacete, criação de 
leis mais rígidas e políticas públicas são de suma importância a fim 
de diminuir os acidentes de trânsito e a crescente violência interpes-
soal. Os traumas faciais, na maioria das vezes, não resultam em óbito, 
mas causam sérias sequelas psicológicas e sociais na vida da pessoa 
YKEDA et al., 2012; SANTOS, ALMEIDA e SILVA, 2013).

Na faixa etária infantil, crianças mais velhas do sexo mascu-
lino estão mais propensas a sofrer uma fratura facial, possivelmente 
pelo maior autonomia e redução do cuidado parental. Chama atenção 
que estas fraturas estão associadas a violência (GRUNWALDT et al., 
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2011). Dados confirmados em nosso estudo.
Falcão, Segundo e Silveira (2005) apresentaram resultados 

que confirmam os nossosonde pacientes masculinos na 3ª década 
de vida como um grupo mais acometido, são os mais acometidos no 
traumatismo bucomaxilofacial.

Nossos resultados são semelhantes ao de Bortoli e colabo-
radores (2014) que afirmaram o maior número de caso em pessoas 
do sexo masculino na faixa etária de 20 a 40 anos independente dos 
agentes etiológicos. Affonso e colaboradores (2010), afirmam que os 
traumas de face atendidos em hospitais geralmente concentram-se 
na faixa etária de 21 a 30 anos, com o predomínio do sexo masculino 
tendo como principais fatores etiológicos quedas e agressões.

Quando a causa é acidente automobilístico os adultos jovens, 
do sexo masculino são os mais acometidos, apresentando fraturas no 
complexo zigomático-orbitário (MELO et al., 2011).

Indivíduos jovens, do sexo masculino, possuem uma maior 
ocorrência de fraturas nasais principalmente em situações de agres-
são física. Em pacientes politraumatizados, devem ser evitados que o 
diagnóstico de fratura nasal seja negligenciado. Portanto, a avaliação 
adequada da extensão da fratura e a correta indicação do momento de 
realização do tratamento devem ser considerados fatores importantes 
(BORGHESE et al., 2011).

Diante do exposto concordamos com Silva e colaboradores 
(2014) quando sugerem que as fraturas dos ossos da face devem ser 
tratadas com técnicas menos invasivas, diminuindo desta forma o tem-
po de internação, com alto índice de sucesso e menores gastos hos-
pitalares. Além disso, devido ao alto índice de acidentes ocasionando 
fraturas dos ossos da face e do crânio, torne-se necessário uma maior 
atenção para orientações preventivas.

Orientações educativas e ações preventivas para evitar trau-
mas craniofaciais podem reduzir os gastos com cirurgias, tratamento 
e tempo de internação. Enquanto isso, as equipes de saúde devem 
estar adequadamente preparadas para o atendimento. Não poden-
do ser prevenidas e faz necessário capacitação da equipe de saúde 
para atender o paciente com trauma e lesões faciais (GIACOMIN et 
al. 2017; AFFONSO et al., 2010; SANTOS, ALMEIDA e SILVA, 2013).

O perfil dos pacientes traumatizados depende muito de fatores 
geográficos, podendo mudar as características mais comuns de uma 
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região para outra. A ação educativa é capaz de prevenir e minimizar 
os acidentes e as possíveis sequelas ao paciente que é atendido no 
âmbito hospitalar, juntamente com uma equipe preparada (VASCON-
CELOS et al., 2014).

Considerações finais 

 O presente trabalho buscou traçar algumas características epi-
demiológicas de fratura do crânio e dos ossos da face nas capitais 
mais populosas entre os anos de 2009 a 2018. A capital São Paulo 
foi a que apresentou um maior número de indivíduos internados em 
decorrência de fraturas no crânio e ossos da face e Porto alegre é a 
capital de menor índice a fraturas.

Pelos dados apresentados é possível perceber que acidentes 
de trânsito, quedas, agressões, armas de fogo são sempre relatadas 
como fatores etiológicos para fraturas craniofaciais, variando na pre-
valência de acordo com o local do estudo, gênero e faixa etária. Mes-
mo sendo o número de casos acometendo ambos os sexos devem ser 
tomados maior atenção com o gênero masculino.

Por se tratar de uma pesquisa nacional permite formular me-
didas de controle abrangentes e efetivos a partir das perspectivas da 
medicina clínica, saúde pública e política administrativa. Acreditamos 
que a prevenção dos acidentes que levam a fraturas dos ossos do crâ-
nio e da face diminuiriam os gastos com internações, equipe de saúde, 
anestesias e cirurgias.

Esperamos com este estudo, criar evidencias que subsidiem 
pesquisas futuras na área, bem como sirvam de auxílio na construção 
de políticas públicas de enfretamento do problema.

Os dados podem contribuir como alerta para os gestores de 
saúde sobre o número de fraturas da face e ossos do crânio, a fim de 
orientar trabalhos e campanhas preventivas.
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CAPÍTULO 10
OS MOVIMENTOS SOCIAIS E A PROMOÇÃO DA SAÚDE: A 

ATUAÇÃO DA ARTICULAÇÃO ANTINUCLEAR (AACE) FRENTE 
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1 Introdução

Este artigo trata da relação entre a atuação dos movimentos 
sociais e a promoção da saúde, mais especificamente, sobre a atua-
ção da Articulação Antinuclear do Ceará (AACE) que luta pela defesa 
e promoção da saúde dos moradores de assentamentos rurais que se 
situam na zona de impacto direto do Projeto minerário de urânio e fos-
fato de Santa Quitéria. A concepção de saúde que embasa esse deba-
te dimensiona o indivíduo em sua relação com o ambiente. Adotamos 
uma perspectiva socioambiental de saúde em oposição à concepção 
de saúde de caráter individualista (ALVES, 2013). 

mailto:heliomonteirojr@yahoo.com.br
mailto:talita_bezerra85@hotmail.com
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As reflexões sobre esta relação decorrem da pesquisa de dou-
torado defendida no ano de 2017, que tratou dos discursos do desen-
volvimento e da saúde gestados a partir das disputas narrativas entre 
apologistas e opositores ao Projeto Santa Quitéria (PSQ) de minera-
ção de urânio e fosfato, situado na cidade de Santa Quitéria, no estado 
do Ceará1. A produção de fosfato do PSQ, segundo seus promotores, 
impulsionará a produção de fertilizantes, nutriente químico importante 
para o setor agrícola moderno em larga escala. Para seus críticos, 
esse modo de produção em larga escala altera consideravelmente as 
relações preexistentes entre a organização social humana e o meio 
ambiente, impactando na saúde dos trabalhadores rurais do município 
de Santa Quitéria e no tecido social das comunidades de assentados 
que vivem em torno da mina de Itataia. 

Um importante debate fomentado pela atuação da Articulação 
Antinuclear do Ceará se refere aos riscos que o urânio e o fosfato 
prospectados causariam a toda região do semiárido cearense. Infor-
mações fornecidas pelo Núcleo Tramas2 (2014) contam que as pilhas 
e a barragem de rejeitos do empreendimento, por exemplo, serão de-
pósitos de resíduos radioativos que permanecerão no Semiárido do 
Ceará por cerca de oitenta mil anos. Em carta3 pública assinada por 
diversas entidades, coletivos, moradores e lideranças das diversas 
localidades atingidas pelo PSQ, consta que a ação dos ventos e das 
chuvas sobre as pilhas e a barragem de rejeitos provocará contamina-
ção do solo por material radioativo, também das águas e da vegetação 
de diferentes áreas do estado, favorecidos por ventos de apenas de-
zesseis quilômetros por hora, que são capazes de propagar o urânio 
por mais de mil quilômetros.
1  Maior município em extensão do Estado do Ceará, Santa Quitéria está situada no 
semiárido brasileiro (SAB), que abrange cerca de 1.400 municípios, distribuídos pelos 
estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Ala-
goas, Sergipe, Bahia, a porção setentrional de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo. 
No Ceará, são 150 municípios que integram o SAB, onde predomina o bioma Caatinga, 
caracterizado pela forte presença de cactos, bromélias e arbustos que perdem as folhas 
na seca para evitar a perda de água, e ganham uma feição verde e florida no inverno. 
2  Sediado na Universidade Federal do Ceará, é um núcleo de ensino, pesquisa e extensão 
vinculado ao Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da UFC, que 
atua desde 1996, dedicado a emancipação social e focado nas “inter-relações entre Produção, 
Trabalho, Ambiente e Saúde, abordadas numa perspectiva crítica no contexto da civilização do 
capital, especialmente em suas formas de expressão no Nordeste do Brasil, no Ceará”. Disponí-
vel em: http://www.tramas.ufc.br/?page_id=66 Acesso em: 27 ago. 2019.
3  Disponível em: http://mamnacional.org.br/files/2017/05/Carta-ao-IBAMA-29-05-2017-por-
tugu%C3%AAs.pdf Acesso em: 27 ago. 2019. 

http://www.tramas.ufc.br/?page_id=66
http://mamnacional.org.br/files/2017/05/Carta-ao-IBAMA-29-05-2017-portugu%C3%AAs.pdf
http://mamnacional.org.br/files/2017/05/Carta-ao-IBAMA-29-05-2017-portugu%C3%AAs.pdf
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O Projeto Santa Quitéria está sob a responsabilidade do Con-
sórcio Santa Quitéria que é uma parceria público privada (PPP) entre as 
Indústrias Nucleares do Brasil S/A (INB)4, empresa de economia mista, 
vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), e a empresa 
privada Galvani Indústria, Comércio e Serviços S. A. O consórcio é 
responsável pela instalação e operação da mina de urânio e fosfato de 
Itataia. O Governo Estadual, que também tem participação através da 
Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (ADECE), investirá 
em obras de infraestrutura como pavimentação das estradas que dão 
acesso ao local da mina, adutora de água e fornecimento de energia.   

O Projeto, segundo o Estudo de Impacto Ambiental/ Relatório de 
Impacto Ambiental -EIA/RIMA, compreende diversas obras e instala-
ções em sua fase de construção e operação, destacando a construção 
de um canteiro de obras e infraestrutura de apoio durante sua fase de 
implantação, estradas de acesso, a própria mina, barragem de rejeitos, 
instalação mínero industrial, instalação nuclear, instalações administrati-
vas, sistema de carga, descarga, transporte, transferência e estocagem, 
entre outras obras e instalações além de infraestrutura (fornecimento de 
água, energia, estradas e capacitação de mão de obra).

2 O Projeto Santa Quitéria (PSQ) de mineração de urânio e Fosfa-
to: um breve histórico

Neste ano de 2019, recebemos a notícia de que o Projeto Santa 
Quitéria de Mineração de Urânio e Fosfato foi arquivado por não apre-
sentar viabilidade hídrica e ambiental. Pode-se afirmar que a sua invia-
bilidade esteve em pauta desde 2004, quando os movimentos sociais in-
tensificaram os debates sobre Projeto, questionando principalmente os 
riscos da mineração do urânio à saúde humana. Contudo, mesmo com 
o arquivamento definitivo feito pelo Ibama, a INB ainda poderá apresen-
tar novo requerimento de licença. Como bem alerta Oliveira (2019, p. 
37) “o arquivamento do processo não encerra a pretensão de instalação 
do empreendimento, apenas representa uma formalidade processual 
administrativa.  Conforme trata o art. 17 da Resolução n° 237 de 1997 
do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, vejamos: 
4  A INB possui monopólio do urânio no Brasil (Artigo 177 da Constituição Federal/1988), 
atuando em toda sua cadeia produtiva que vai da mineração a fabricação do combustível que 
gera energia elétrica nas usinas nucleares. Criada em 1988, a INB substituiu a Empresas Nu-
cleares Brasileira S/A (Nuclebrás). 
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Art. 17 - O arquivamento do processo de licenciamento 
não impedirá a apresentação de novo requerimento de 
licença, que deverá obedecer aos procedimentos esta-
belecidos no artigo 10, mediante novo pagamento de 
custo de análise. (O CONSELHO NACIONAL DO MEIO 
AMBIENTE – CONAMA- Resolução n° 237 de 1997).

Os projetos de grande escala causam riscos à saúde dos indiví-
duos desde o momento que antecede sua implantação. Durante o pro-
cesso de licenciamento ambiental do PSQ observou-se uma disputa 
simbólica entre os atores sociais que provoca um adoecimento naque-
les que são tratados como obstáculos do desenvolvimento, pois além 
de causar medo e conflitos, os grandes empreendimentos desqualifi-
cam a cultura e o modo de vida sertaneja   colocando as atividades 
extrativas como redentora do homem do sertão de sua “precariedade”. 
(RIGOTTO et al, 2018). 

A ansiedade provocada pelas mudanças inesperadas que a 
usina de Itataia iria trazer desperta a memória dos moradores do as-
sentamento de Queimadas, que tiveram seus primeiros contatos com 
a mina nas condições precárias nas quais eles trabalharam. Seu Fran-
cisco do Tomé, que nasceu e viveu “cativo” na antiga fazenda que 
veio a ser transformada no assentamento Queimadas, conta que tra-
balhava dois turnos, sem carteira de trabalho assinada, construindo 
a barragem da mina e abrindo picadas com o cintilômetro nas mãos 
medindo a grau de radiação, que era anotado pelo geógrafo chefe da 
expedição. 

Data de 1976 o primeiro processo de licenciamento no De-
partamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) para exploração 
minerária na Fazenda Itataia, quando a senhora Prudenciana Sabóia 
requereu uma área de 170 hectares para a exploração de calcário. No 
mesmo ano, a antiga Empresas Nucleares Brasileiras S/A (Nuclebrás) 
requereu 20.000 hectares para exploração e pesquisa de urânio, após 
a compra da fazenda, motivada pelos indícios da reserva de urânio no 
local. 

De lá para cá, outras solicitações de exploração e pesquisa 
mineral foram feitas, incluindo o elemento fosfato, até chegar à emis-
são de Licença Prévia e Licença de Instalação, no ano de 2004, pela 
Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (SEMACE), 
que deu mais visibilidade política ao empreendimento ao gerar um im-
passe jurídico em torno da competência deste órgão em licenciar uma 
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atividade que não teria apenas a extração de fosfato mas também 
de urânio, ou seja, material nuclear, monopólio da União, portanto, de 
competência do Ibama.

No governo Lula (2003-2006 / 2007-2010) reacende-se o inte-
resse em explorar a mina de Itataia diante do cenário econômico favo-
rável para comercialização do urânio. O Plano Nacional de Mineração 
– 2030, apontava, em 2010, para um déficit de produção mundial de 
urânio, impactando os preços e posicionando o Brasil em uma con-
dição bem favorável economicamente. O Plano de Matriz Energética 
Nacional – MEN 2030 (2007, p. 216-218) – propunha a ampliação da 
geração de energia nuclear, justificando-a por meio de uma leitura da 
abundância, que aponta a “[...] razão do Brasil possuir uma das maio-
res reservas mundiais de combustível nuclear, o urânio, que não tem 
atualmente nenhum outro uso industrial corrente que não seja a gera-
ção de energia elétrica”. A leitura se ancora no conceito de sustenta-
bilidade em que aparece a “[...] necessidade de redução de níveis de 
emissões de CO2 provocadas pelas demais fontes de geração térmi-
ca”. Nos dois casos, a perspectiva econômica dos anos 2000 orientou 
o momento de expansão do que Petras (2009) chamou de capitalismo 
agrominerador.  

A prospecção do urânio seria motivada para além de uma 
projeção da oferta do minério no cenário mundial, por uma série de 
projetos encampados pelos governos Lula e Dilma. No documento de 
Estratégia de Defesa Nacional (2008), que elenca quatro iniciativas 
importantes para o sucesso do programa nuclear brasileiro, podemos 
dimensionar a complexidade do programa e seus múltiplos objetivos 
amparados pelo TNP e pelo Tratado de Tlatelolco5: 

Completar, no que diz respeito ao programa de subma-
rino de propulsão nuclear, a nacionalização completa e 
o desenvolvimento em escala industrial do ciclo do com-
bustível (inclusive a gaseificação e o enriquecimento) e 
da construção da tecnologia de reatores, para uso exclu-
sivo do Brasil; b) acelerar o mapeamento, a prospecção 
e o aproveitamento das jazidas de urânio; c) desenvol-
ver o potencial de projetar e construir termelétricas 
nucleares, com tecnologias e capacitações que aca-
bem sob o domínio nacional, ainda que desenvolvidas 
por meio de parcerias com Estados e empresas estran-

5  TNP é o Tratado de Não proliferação de Armas Nucleares, em vigor desde 1970, e o Tratado 
de Tlatelolco – Tratado para a Proibição de Armas Nucleares na América Latina e no Caribe – 
entrou em vigência em 1969 e estabelece a desnuclerização de todo este território.
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geiras. Empregar a energia nuclear criteriosamente, 
e sujeitá-la aos mais rigorosos controles de segu-
rança e de proteção do meio ambiente, como forma 
de estabilizar a matriz energética nacional, ajustan-
do as variações no suprimento de energias renová-
veis, sobretudo a energia de origem hidrelétrica; d) e 
aumentar a capacidade de usar energia nuclear em 
amplo espectro de atividades. (MINISTÉRIO DA DE-
FESA, 2008, p. 33-34 apud HERZ e LAGE, 2013, grifo 
do autor)   

Para Rigotto (2009, p. 2.050), “[...] a expansão da oferta de ener-
gia é relacionada, no discurso oficial, ao aquecimento da economia e 
elevação do Produto Interno Bruto (PIB)”. Outras justificativas também 
mencionadas pela autora seriam: atender ao mercado – assim mesmo 
como um sujeito de direitos, diminuir a dependência externa de energia 
e insumos agrícolas, impulsionar o agronegócio por meio da moder-
nização ecológica que garante as monoculturas de cana-de-açúcar e 
das oleaginosas [soja, amendoim, gergelim, canola, girassol, mamona 
e dendê] para a produção do etanol e biodiesel. (RIGOTTO, 2009).

 No governo de Dilma Roussef (2011-2014 / 2015 – 2016), o ca-
pitalismo agrominerador, amparado por um modelo extrativo mineral, 
pela produção de commodities e financiamento de estradas, barragens 
e hidrelétricas, perdurou como carro-chefe do crescimento econômico 
equiparado à ideia de desenvolvimento (PETRAS, 2014). 

Em outras palavras, caberia à ampliação do fornecimento de 
energia e da produção de commodities, como soja, ferro, açúcar, ce-
lulose, entre outros produtos, o financiamento do desenvolvimento so-
cial a um custo ambiental e social arriscado. Assim, Lula e Dilma tanto 
promoveram a expansão do agronegócio quanto se comprometeram 
em prosseguir com o programa nuclear brasileiro, atualizando a gasta 
justificativa da necessidade de diversificar a matriz energética e domi-
nar a tecnologia nuclear. (HERZ; LAGE, 2013).

3 Desenvolvimento x Saúde: A Articulação Antinuclear do Ceará 
e a defesa da saúde 

A Articulação Antinuclear do Ceará (AACE) foi formada em 
2011, com a participação do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST), a Comissão Pastoral da Terra (CPT), da Cáritas 
Diocesana de Sobral, do Núcleo Trabalho, Meio Ambiente e Saúde 
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da Universidade Federal do Ceará (TRAMAS-UFC), da Paróquia de 
Santa Quitéria, do Sindicado dos Trabalhadores e Trabalhadoras Ru-
rais de Santa Quitéria, além da participação dos próprios moradores 
e lideranças comunitárias dos distritos rurais de Riacho das Pedras, 
Morrinhos6 e das demais localidades atingidas, que são opositoras ao 
empreendimento. Também conta com a participação de atores sociais 
civis (estudantes e professores universitários e secundaristas; comer-
ciantes locais, entre outros segmentos). Eles são contrários ao em-
preendimento, ressaltando a sua ameaça e os seus riscos ao meio 
ambiente, à saúde e às atividades socioeconômicas sustentáveis rea-
lizadas nas localidades onde o Projeto Santa Quitéria se instalará.

Nesse sentido, AACE é pensada a partir da ideia de Movimen-
tos Sociais Contemporâneos, que de acordo com Gohn (2003, p. 122-
123), “constituem um coletivo difuso, não hierarquizado, em luta contra 
as discriminações de acesso aos bens da modernidade, e, ao mesmo 
tempo, crítico de seus efeitos nocivos, a partir da fundamentação de 
suas ações em valores tradicionais, solidários, comunitários”.

A Articulação Antinuclear do Ceará (AACE) teve papel impor-
tante na construção de um discurso que visou, inserido nas disputas de 
narrativas que envolvem o PSQ, esclarecer aos atingidos os perigos da 
escalada do desenvolvimento e seus riscos à saúde. O discurso “am-
bientalista”, que também pode ser denominado “responsável”, “compro-
metido com a causa camponesa”, “militante”, “calcado na intercessão 
dos saberes acadêmicos e populares”, aqui tratado a partir da ação da 
AACE, questiona o desenvolvimento oriundo de um saber monolítico, 
ancorado na visão positivista de progresso a qualquer custo, sem con-
siderar os riscos que não são possíveis de serem mitigados e engendra 
ações de resistência e questionamento às estratégias de efetivação da 
mina, ampliando o leque de participação democrática.

Os significados que o desenvolvimento assume diante do PSQ 
toma-o como uma forma de eliminar as diferenças socioculturais (ES-
COBAR, 1999) e acirrar conflitos socioambientais por meio do esgo-
tamento dos bens naturais. Dessa forma, o desenvolvimento como 
apresentado pelo Consórcio Santa Quitéria é a forma acabada do que 

6  Não são apenas as comunidades acima citadas que seriam impactadas pelo 
projeto. Existem outros distritos rurais em Santa Quitéria, como Queimadas, 
Tapera, Cipó, Irapuá, Sabonete, Sapucaíba, Alegre Tatajuba, Zipu, São João e Braga, 
que também seriam impactados negativamente pela mina de Itataia. De acordo com o 
Núcleo TRAMAS-UFC, são cerca de 39 comunidades que vivem em torno da mina. 
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Baines e Silva (2009) denominam “desenvolvimentalismo” que aponta 
para os interesses exclusivamente econômicos dos projetos de grande 
escala.

Essa perspectiva está de acordo com a leitura que a AACE 
faz da ideologia do desenvolvimento que respalda o PSQ. Para a Ar-
ticulação, é necessário (1) “[...] desmitificar a questão das relações de 
emprego, quantitativa e qualitativamente”; (2) “[...] descontruir os mitos 
dessa ideologia do desenvolvimento. Para quê e para quem é essa 
energia? Alternativa?”; (3) “conhecer melhor o projeto, entender o que 
é o urânio, quais os malefícios que ele causa. Compreender o ciclo 
do urânio e da energia nuclear”; (4) problematizar a “[...] relação das 
comunidades com as empresas: cooptação de lideranças, divisão das 
comunidades. Preparar as famílias para esse primeiro contato com os 
técnicos. Trabalhar estratégias de identificação e fortalecimento das 
comunidades”. Nas palavras de Erivan, membro da AACE:

A Articulação trilha caminhos nas comunidades de base 
para fazer jus ao planejamento. Escuta o povo, pergunta 
e constroem-se coletivamente conceitos a partir do en-
tendimento das pessoas e através da contribuição dos/
as facilitadores dos diversos momentos de reunião. A 
principal ideia foi e continua sendo desmistificar a ideia 
de desenvolvimento ressaltada pelo governo e as em-
presas com a chegada do empreendimento e ao mesmo 
tempo reforçar os modos de vida camponesa, que his-
toricamente são enraizados nas comunidades e preci-
sam ser valorizados e respeitados. (Erivan, membro da 
AACE). 

Nos seminários organizados pela AACE, procura-se descons-
truir mitos incorporados pelos argumentos do convencimento. Um 
deles defende a necessidade do fosfato para alimentar a cadeia do 
agronegócio, tomando-o como um modelo competente de produção 
que “[...] resolveu o problema da produção de alimentos para o povo 
brasileiro”. (AACE, Ata de Seminário, 2011). 

A AACE rechaça tanto a defesa quanto o enaltecimento do 
agronegócio como um competente modelo de agricultura industrial e 
química quanto empreendimentos que violem o direito humano à vida 
e ao meio ambiente saudável dependendo do amparo do Estado, por 
meio de incentivos fiscais. Ela promove o fortalecimento da cultura 
sertaneja e agricultura familiar, que, por sua vez, gera mais trabalho e 
é, de longe, mais “sustentável” do que a produção oriunda do agrone-
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gócio, pelo emprego e renda que gera alinhada com práticas de plantio 
e colheita menos degradantes ao ambiente. (AACE, Ata de Seminário, 
2011). 

Com efeito, quando analisamos as cartilhas que foram elaboradas 
com a participação da população dos assentamentos de Riacho das Pe-
dras e Morrinhos, encontramos entre os contra-argumentos aqueles que 
convergem para os riscos da mineração ao homem e ao ambiente: “A 
exploração de fosfato e urânio em larga escala ameaça a vida e a saúde” 
a mineração do urânio está relacionada ao “aumento do número de casos 
de câncer”; “minas de urânio inevitavelmente poluem o ambiente” pela 
“contaminação, por urânio, do lençol freático” por meio de “vazamentos 
ou transbordamentos nas instalações durante o processo de extração e 
transformação em concentrado de urânio e nas usinas nucleares” e nas 
“barragens de rejeitos [que] causam poluição através de vazamento” (CÁ-
RITAS DIOCESANA DE SOBRAL – CDS, 2013). Complementando es-
ses contra-argumentos temos a lista de uma série de enfermidades que 
estão inerentemente relacionadas à mineração do urânio: 

A mineração de urânio é considerada como de alto risco 
à saúde devido às possibilidades de contaminação do 
solo e das águas por resíduos que, por sua vez, podem 
ser responsáveis por doenças que afetam as regiões ós-
seas e renais, causam diferentes tipos de câncer e têm 
chance de se constituir como fator mutagênico e com 
possíveis consequências hereditárias. Todas essas en-
fermidades podem vir a afetar seres humanos e animais 
que vivem na região. (CARITAS DIOCESANA DE SO-
BRAL – CDS, 2013, p. 11-12).

Alves (2013, p. 33), como pesquisador de pós-graduação em 
Saúde Pública pela Universidade Federal do Ceará e membro do Nú-
cleo Tramas, por meio da pesquisa-ação cartografou os riscos à saú-
de e vulnerabilidades socioambientais provocadas pelo contexto de 
implantação da mina de urânio e fosfato, propondo a “[...] elaboração 
de estratégias e ações pelas comunidades do município de Itatira”, 
situado no entorno da mina, visando o empoderamento das comunida-
des no seu processo de implantação. O termo Empowerment é termo 
chave para entender como a AACE atuou na promoção da saúde ao 
promover a autodeterminação dos sujeitos sobre sua própria saúde 
e a participação comunitária nos processos que incidem sobre o seu 
bem-estar.  
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4 Emancipação, empowerment e saúde

Para a valorização do saber da população atingida, a AACE 
forjou um modelo de atuação emancipatória que favoreceu a parti-
cipação das lideranças locais que tinham suas vozes silenciadas no 
processo de licenciamento ambiental que assumia um caráter estri-
tamente formal, com a participação na mesa de debates de técnicos, 
cientistas e burocratas. Foi através de seminários populares que a po-
pulação de Riacho das Pedras e Morrinhos construiu sua percepção 
do lugar que habitavam.7 Reconhecendo-se como parte integrante do 
seu território, os moradores foram incentivados a construir um conhe-
cimento compartilhado sobre os riscos que estavam vivendo, fortale-
cendo seus argumentos e destacando suas visões:

...a saúde é dimensão muito sensível na vida das pes-
soas, ocupando lugar prioritário em suas preocupações, 
e, muitas vezes, é a partir do conhecimento e da expe-
riência do adoecimento pessoal e coletivo que os sujei-
tos locais vão tecendo pontes e elaborando reações ao 
novo contexto de risco a partir de seus saberes. (RIGO-
TTO et al, 2018, p. 165) 

Essa participação resultou na criação de um Painel acadêmico-
-popular, ancorado no paradigma da epidemiologia crítica, que de acor-
do com Alves (2013), desloca a perspectiva antropocêntrica centrada no 
aspecto biológico do indivíduo, para um entendimento da relação saúde-
-doença a partir da interdependência entre sociedade e natureza, consi-
derando os determinantes sociais, econômicos, políticos e ambientais: 

Se a avaliação dos riscos ocupacionais e ambientais 
relacionados à mineração de urânio e fosfato é tema 
desafiante para o campo científico, muito mais difícil é 
para a população avaliar as consequências do projeto 
sobre suas vidas, no exíguo tempo e nas precárias con-
dições demarcadas para a informação e a participação 
pública. Buscando enfrentar esta desigualdade, a AACE 

7  Para efeito analítico distingo dois momentos do processo de licenciamento ambiental do 
Projeto Santa Quitéria: o primeiro, se refere às audiências, encontros e seminários populares 
promovidos pelos grupos contrários (movimentos sociais, coletivos e entidades civis) à mine-
ração do urânio e fosfato. O segundo momento abrange as audiências públicas convocadas pelo 
órgão responsável por emitir a licença ambiental, neste caso, o IBAMA, como etapa impres-
cindível do processo administrativo para emissão da licença prévia (LP). Ao invés de tratá-los 
separadamente como dois momentos distintos, tomo-os como verso e reverso de um processo 
de formação de uma “cena participativa” (Bronz, 2011; Vianna, 2014) e democrática necessária 
para avalizar aspectos de Projeto de Grande Escala. 
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demandou ao Núcleo Tramas/UFC a elaboração de 
um parecer sobre o projeto, o que foi acolhido através 
da constituição do Painel Acadêmico-Popular, em que 
pesquisadores das áreas de física, medicina, geologia, 
economia, antropologia e direito se debruçaram sobre 
as 4800 páginas do EIA e buscaram integrar suas análi-
ses críticas, produzindo parecer que elenca numerosas 
inconsistências metodológicas, insuficiências de infor-
mações e estudos, e sublinha aspectos relacionados à 
identificação, magnitude e consequências dos riscos à 
saúde ao ambiente. (RIGOTTO, 2018) 

Os efeitos da atuação dos movimentos sociais na mudança de 
percepção sobre os riscos da mineração de urânio à saúde e ambien-
te, é sentido nas narrativas construídas pelos moradores mais antigos. 
Segundo Seu Chico, patriarca da localidade que tem a história da sua 
família confundida com a história da vila de Riacho das Pedras, não 
se sabia ao certo naquele tempo, na década de 1970, o que primei-
ros pesquisadores da Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais 
(CPRM). faziam. O contato ocorreu aos poucos, quando os pesqui-
sadores iam a Riacho das Pedras, que então contava apenas com 
a casa de Seu Chico e de seus irmãos, espaçadas uma das outras 
e intercaladas com uma ou outra casa de taipa, em busca da água 
corrente do Riacho das Pedras. Segundo os pesquisadores, a água 
do Riacho era mais limpa para beber, porque desde aquela época 
os pesquisadores achavam a água próxima à jazida de urânio ruim 
e salobra. Seu Chico, naquele tempo, pensou que essa atividade de 
pesquisa tratar-se-ia de um passatempo:

Eu acompanhei sim, assim por informações dos outros 
né, porque a gente não tem conhecimento avançado né, 
nem entende muito bem, por essa razão nem interessa-
va. Pensando até que esse minério era simplesmente 
como uma coisa qualquer que não tivesse impacto am-
biental, que não tivesse condição de atrapalhar a convi-
vência do pessoal sabe, não interessava, eu pensei que 
era simplesmente um passatempo, sem precisar da gen-
te se preocupar né, mas depois pelo que a gente ouviu 
falar das outras reservas de urânio que tem no caso do 
Caitité, e nos outros países, a gente achou que ela pode 
contaminar alguma coisa que prejudique os habitantes 
da região. (Informação verbal).8

Tomando como referência de análise as falas de Seu Chico, po-
8  Entrevista com Francisco Paiva Filho (Seu Chico), 76 anos e morador de Riacho das Pedras, 
em 23 de setembro de 2014.
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demos inferir um papel importante que teve a AACE na aproximação 
dos moradores de Riacho das Pedras e Morrinhos com a realidade 
da mineração do urânio em outras localidades do Brasil e sua relação 
com desastres ambientais nucleares. É o que Seu Chico afirma na 
passagem anteriormente citada: “[...] mas depois, pelo que a gente 
ouviu falar das outras reservas de urânio que tem no caso do Caitité 
e nos outros países, a gente achou que ela pode contaminar alguma 
coisa que prejudique os habitantes da região”. 

Percebemos, portanto, como a participação das lideranças e 
de moradores nos seminários promovidos pela AACE contribuíram 
com as mudanças de percepção sobre o PSQ, fomentando uma toma-
da de consciência sobre o PSQ gerando contestações da mineração 
do urânio e do fosfato, que passaram a ser percebidas como uma ati-
vidade de risco, nada semelhante com aquele passatempo que falava 
Seu Chico. Como afirmou Rigotto et al (2018, p.164):

Apesar das evidências científicas acumuladas a respei-
to da interferência desses conflitos ambientais nos cor-
pos e na saúde das pessoas, há um processo perverso 
de invisibilização dessas ameaças e nocividades, que 
já se iniciam no período que antecede à chegada dos 
empreendimentos do “desenvolvimento” nos territórios 
indígenas, quilombolas, camponeses, de pescadores e 
vários outros – no contexto do extrativismo voltado para 
o agro-hidronegócio, a mineração, e para as obras de 
infraestrutura energética, hídrica, viária etc. que deman-
dam. 

Nos referidos seminários e encontros propostos pela Articulação 
Antinuclear do Ceará, eram expostas para os seus participantes – atentos 
às falas dos seus membros – as estratégias de convencimento utilizadas 
pelo Consórcio junto às comunidades. A apresentação dos argumentos 
utilizados pela AACE não é descolada da exposição da forma que eles 
assumem. Os argumentos são constituídos em um espaço dialógico e 
democrático. Analisando o método de atuação da AACE, um “trabalho de 
base” realizado nas comunidades defende que se deve realizar: 

Diagnóstico das comunidades: número, localização (km 
da mina), organização social, com quem contamos de 
lá, que organização acompanha (MST, CÁRITAS, CAC-
TUS, CPT); realizar oficinas em todas as comunidades 
em torno da mina; construir com as comunidades a Ava-
liação de Equidade Ambiental; trabalho com as escolas 
e profissionais de saúde; trabalho com as mulheres da 
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comunidade: saúde; intercâmbios entre os atingidos 
cearenses de grandes projetos e com atingidos de Cae-
tité. (AACE, Ata de Seminário, 2011).

Na ata do seminário intitulado A mineração do urânio e o fosfato 
e seus impactos socioambientais e para a saúde humana, ocorrido em 
2011, encontramos enumerados os seguintes objetivos das estratégias 
discursivas do Consórcio: pretende-se criar um senso comum nas pes-
soas e comunidades sobre os benefícios do PSQ; naturalizam os fatos 
que depõem contra o PSQ; as leis, (sobretudo referente ao ato adminis-
trativo do licenciamento ambiental) podem ser transformadas para as 
ações do Consórcio serem asseguradas ou amparadas; o Consórcio se 
utiliza de uma democracia impositiva e a chamam de participativa, como 
tratado no segundo capítulo, e, por último, a cooptação das lideranças 
ou mesmo a repressão verbal contra os opositores. 

De fato, aqueles que eram favoráveis e participaram daqueles 
momentos coletivos dimensionam os malefícios da mineração de urâ-
nio e estão descrentes dos dispositivos discursivos da promoção do 
desenvolvimento que formata o Consórcio. É o que relata o “seu das 
Chagas”, casado com uma jovem agente de saúde, Elizangela, que 
tem participado com ele dos seminários e dos encontros convocados 
por seu Júnior Paiva, filho se seu Chico e liderança comunitária. Aliás, 
ele falou que a sua esposa, como agente de saúde, estaria mais ha-
bilitada para conversar comigo, referendando as escolhas da comuni-
dade, a quem é confiado o poder da fala – e conversamos, mas insisti 
em travar um diálogo com ele: 

Bem, antes das reuniões eu fui a favor da mina, com-
pletamente. Eu tinha convicção que ia ser o melhor 
para nossa comunidade. Assim também pro nosso país, 
né! Eles falam muito em investimento, em educação e 
saúde, e não é bem assim. Cada vez mais eu fui tendo 
convicção daquele primeiro momento, daquele primeiro 
ensinamento que eu tive. Do contrário do que eu pen-
sava. Do mal que ia fazer a nossa saúde. Exemplos de 
pessoas lá no Caetité, de pessoas que já viveram isso. 
E que como eu pensavam que ia mudar a história da 
vida deles e foi totalmente o contrário. Pessoas dando 
relato de que ninguém quer mais comprar a produção de 
alimentos lá que é produzido na região. Se disser que é 
daquela região ninguém quer. (Informação verbal)9  

9  Entrevista com Francisco Vieira Furtado, 33 anos e morador de Riacho das Pedras, em 23 
de setembro de 2014.
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Sua posição, como está narrada acima, pontuando os malefí-
cios da mineração do urânio e fosfato, a sua saúde e seu potencial de 
contaminação já evidenciados em Caetité, é marcada pelas apropria-
ções dos casos de poluição e contaminação desse município, trazidos 
e transmitidos por todos os envolvidos com a resistência ao PSQ, de 
forma coletiva. Tomam como referência a fala daqueles que consi-
deram “mais aptos” para balizar todos os aspectos envolvidos nessa 
questão. Não se trata da mera reprodução, mas da construção de um 
novo discurso que não deseja que a história se repita como farsa, des-
creve uma outra realidade, relacionando-a com a de um outro lugar em 
que a tragédias são conhecidas e noticiadas.

Considerações finais 

É necessário, para efeito de conclusão, mencionar as duas 
grandes tragédias ambientais ocorridas no Brasil. Não se tem a inten-
ção de trazermos para este artigo um debate sobre Mariana e Bruma-
dinho. Nem tampouco fazer um exercício de futurologia sobre o que 
poderia ocorrer em Santa Quitéria se algo desse errado. Queremos 
apenas ressaltar que o não cuidado com a saúde, entendida de uma 
maneira ampla e sistêmica, daqueles que habitam territórios que vi-
vem sob uma ameaça constante pode transformar-se numa tragédia, 
provocando mais adoecimentos e mortes. Em Mariana e Brumadinho 
o rompimento da barragem de rejeitos atingiu famílias, animais, a fau-
na e a flora, alterando o PH do solo e da água e matando diversas 
pessoas e espécies domésticas

Considerando, portanto, o Princípio da Prevenção assegurado 
no Direito Ambiental Brasileiro e amparado em tal valor jurídico-polí-
tico-sociológico é necessário um debate qualificado e público em re-
lação aos riscos de um empreendimento como o de Santa Quitéria. 
Nesse sentido é que a atuação da AACE continua necessário apesar 
do arquivamento do processo de licenciamento ambiental. 

A percepção do risco à saúde que encarna o Projeto Santa 
Quitéria e que apresentei neste artigo é produto (1) de ações coletivas, 
que englobam a participação de sujeitos sociais de diversos estratos 
e formação sociocultural, mas que agem em nome de uma unidade, 
que são as comunidades atingidas, que se veem assim, unidas e for-
talecidas, diante de um vetor de desagregação; (2) e de um debate 
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qualificado sobre os aspectos desse projeto em sua relação com sua 
matriz socioterritorial. 

As mudanças de percepção sobre o PSQ narradas pelos inter-
locutores que resistem à mina, evidenciam que os momentos coleti-
vos proporcionados pelos movimentos sociais são fundamentais para 
a construção de um posicionamento crítico ao empreendimento. Nas 
entrelinhas desse debate, sobressai a defesa de um modelo de de-
senvolvimento com amplo envolvimento da sociedade na decisão dos 
rumos e na execução das políticas públicas e econômicas voltadas 
para o semiárido. 
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CAPÍTULO 11

DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA 
PARA ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA AO 

POTENCIAL DOADOR DE ÓRGÃOS

Daniel Nascimento Batista
Fisioterapeuta do Hospital Estadual Leonardo da Vinci

Denis Frota Guimarães
Fisioterapeuta e docente da Faculdade 5 de Julho

Carina dos Santos Fernandes
Fisioterapeuta especialista em Terapia 

Intensiva Neonatal e pediátrica.

Introdução

Historicamente o conceito de morte evoluiu desde o critério de 
apenas a falta de respiração, passando para a falta de batimentos 
cardíacos a partir do invento do estetoscópio. Até as décadas de 1950 
e 1960, com a falta de recursos tecnológicos para ressuscitação e 
ventilação artificial, a definição de morte se baseada na parada total 
de circulação de sangue, porém com o surgimento das tecnologias 
necessárias para manutenção artificial da vida fez-se necessário uma 
definição mais criteriosa de morte (DAROFF, 2006) 

Com o progresso das pesquisas de transplantes de órgãos 
também avançaram as discussões sobre as definições de morte, os 
pesquisadores se encontravam em situações de críticas sobre a situa-
ção dos doadores. Por outro lado perceberam que muitas falhas nos 
transplantes de rins eram devidas a deterioração do órgão devido o 
processo de morte convencional (GIACOMINI, 1997) 

Em 1968 um comitê da Harvard Medical School composto por 
clínicos e neurocientistas definiram “coma irreversível como o novo 
critério para morte”, estabelecendo a morte encefálica como morte 
somática. Os integrantes do comitê esclareceram duas razões para 
a nova definição: a principal foi a sobrecarga causada nos pacientes, 
familiares e hospitais, os quais os leitos eram ocupados por pacientes 
sem chances de recuperação; a necessidade de uma nova definição 
para morte dado os avanços em transplante de órgãos (JAMA, 1968)
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A morte encefálica (ME) é caracterizada pela ausência irrever-
sível de todas as atividades cerebrais determinada pelo exame neuro-
lógico. O critério para morte encefálica só pode ser formado se houver 
uma grave lesão do sistema nervoso central, com todas as hipóteses 
de causas metabólicas e tóxicas excluídas e o paciente apresentando 
normotermia e sem hipotensão (ROSS, 2012) 

Deve haver ausência total de funções cerebrais quando a cau-
sa é conhecida e irreversível, para o diagnóstico correto é necessária 
a exclusão de fatores conflitantes tais como os bloqueadores neuro-
musculares, sedação profunda, distúrbio metabólico severo e hipoter-
mia. As causas da ME podem ter origem em lesões graves, como o 
trauma crânio-encefálico, a lesão hipóxico-isquêmica, o acidente vas-
cular cerebral ou as infecções intracranianas, levando a uma completa 
destruição irreversível do cérebro (GORELICK et al., 2014) 

Embora as funções cerebrais estejam cessadas ainda há pre-
servação da atividade cardíaca e a possibilidade de manutenção das 
funções somáticas por meios artificiais. Os sinais clínicos presentes 
ocorrem devido a destruição cortical, dano ao tronco encefálico ou 
danos na medula espinal. O ritmo cardíaco durante a ME se torna não 
reagente ao uso de atropina, pode haver diabetes insipidus presente 
depois de horas ou dias após o estabelecimento da condição de ME. 
A perda de reflexos tendinosos profundos não é necessariamente ve-
rificada, pois a medula espinal permanece funcional (HAUSER et al., 
2013) 

O padrão para determinação da morte encefálica é o exame 
neurológico que deve ser feito com precisão. Para o diagnóstico cor-
reto são necessários, além de uma série de cuidadosos testes neuro-
lógicos, o estabelecimento da causa do coma e sua irreversibilidade. 
Uma investigação neurológica completa deve incluir a ausência de re-
flexos do tronco encefálico e apneia (WIJDICKS, 2001)

Após a confirmação da ausência de sete reflexos do tronco en-
cefálico o teste de apneia é a etapa final para determinação da morte 
encefálica. O teste consiste em um período de observação do pacien-
te sem suporte da ventilação mecânica, anterior ao teste o paciente 
deve receber oxigenação por no mínimo dez minutos com PEEP igual 
ou superior a 5cmH20. Após a desconexão do ventilador mecânico 
o paciente recebe oxigênio por um cateter inserido até a carina ou 
pelo tubo “T”, ambos os métodos com fluxo entre 5 e 10L/min. O teste 
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é considerado positivo quando houver aumento da PaCO2 maior que 
60mmHg ou >20mmHg acima do nível basal (DRAKE; BERNARD; 
HESSEL, 2017)

 O perfil dos doadores efetivos no estado do Ceará encontra-
do por Aguiar et al. ao analisar prontuários dos anos de 2004 a 2008 
aponta a predominância do sexo masculino, com a maioria dos doado-
res na faixa etária dentre 18 e 40 anos e a maioria deles com diagnós-
tico de trauma crânio encefálico (AGUIAR et al., 2010)

 Em dados recentes divulgados pela Associação Brasileira de 
Transplantes e Órgãos a taxa de doadores efetivos cresceu 69% de 
2010 a 2017, também houve aumento na taxa de notificações de po-
tenciais doadores. Apesar do aumento em números gerais o estado do 
Ceará ficou abaixo da meta anual de doadores efetivos prevista para o 
ano de 2017. Neste ano o total de notificações de potenciais doadores 
foi de 539 porém apenas foram transplantados órgãos de 194 pacien-
tes, destes 143 doaram múltiplos órgãos (RBT, 2018)

 Os cuidados intensivos necessários para manutenção do pa-
ciente em ME incluem a ventilação mecânica, isso torna o pulmão 
vulnerável a diversas repercussões além das alterações fisiológicas 
esperadas pelo processo da ME. A estratégia ventilatória deve evitar 
situações deletérias e estar de acordo com a reposição hídrica do pa-
ciente. A aplicação de protocolos no manuseio ventilatório pode tornar 
captável um pulmão inicialmente considerado inapropriado par doação 

(RECH; RODRIGUES FILHO, 2007)
 A doação de órgãos e transplante são processos importantes 

para a sociedade contemporânea por permitir que paciente que so-
frem com doenças possam retornar às suas atividades pessoais e la-
borais. (GARCIA; PACINI, 2015) O Sistema Nacional de Transplantes 
(SNT) foi criado em 1997 em conjunto com as Centrais de Notificação, 
Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDOs) estaduais e os Cadas-
tros Técnicos para distribuição de órgãos e tecidos doados em forma 
de lista única. Seguindo o exemplo de São Paulo, o estado do Ceará 
descentraliza a identificação de potenciais doadores para as Organi-
zações de Procura de Órgãos (OPOs) (ABTO, 2009)

O diagnóstico de morte encefálica, importante etapa para a 
captação e doação de órgãos, é concluído em apenas entre 0,8% e 
1% das pessoas que morrem, das pessoas que morrem em hospital 
apenas 2% a 3% e 8% a 15% das pessoas que morrem em unidades 
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de cuidados intensivos tem o status verificado (GARCIA et al., 2000; 
MATESANZ, 1999)

 Em países desenvolvidos a taxa de potenciais doadores tem 
diminuído devido menor mortalidade em acidentes de trânsito e dos 
acidentes vasculares cerebrais através de medidas de prevenção. Paí-
ses como Suíça, Espanha e Inglaterra apresentam taxas entre 40 e 
50 potenciais doadores por milhão de população, no Brasil a taxa é 
estimada em torno de 70 a 100 pmp. Considerando o menor número é 
possível estimar que o Brasil tem no mínimo 14 mil casos de potenciais 
doadores por ano (GARCIA et al., 2015b)

 A morte encefálica induz uma série de alterações hemodinâmi-
cas, metabólicas e hormonais que se não tratadas podem levar a uma 
parada cardíaca e morte somática. Quando decorrente de um aumen-
to da pressão intracraniana a ME induz uma sequência de alterações 
no decorrer da propagação da isquemia do cerebelo para a medula 
espinhal. A isquemia pontina causa o reflexo de Cushing, uma mistura 
de estimulação vagal e simpática que resulta em bradicardia e hiper-
tensão, esta resposta é seguida pela “tempestade autonômica” com 
a progressão da isquemia no sentido crânio-caudal. Esta tempestade 
causa uma intensa liberação de catecolaminas que terão como efeito 
uma grande vasoconstrição, que é a causa dos sinais de hipertensão 
arterial, taquicardia e aumento da demanda de oxigênio pelo miocár-
dio (RECH; RODRIGUES FILHO, 2007)

 Ao cessar a “tempestade autonômica”, de curta duração, ocor-
re a perda do tônus simpático e como repercussões temos profunda 
vasodilatação e depressão da função cardíaca. Resultante destes fa-
tores o paciente apresentará hipotensão grave.

 As repercussões das alterações cardiovasculares atingem o 
pulmão com o aumento da permeabilidade vascular em respostas às 
alterações inflamatórias, provocando o edema pulmonar neurogênico. 
Durante a tempestade autonômica a vasoconstrição pode provocar 
extrema venoconstrição pulmonar, o que favorece o escape capilar. 
Uma insuficiência ventricular esquerda associada com reposição vo-
lêmica excessiva podem aumentar a pressão da artéria pulmonar e 
assim repercutir em transudação (RECH; RODRIGUES FILHO, 2007)

 Segundo alguns autores, os cuidados ao pulmão do potencial 
doador, foco deste trabalho, devem ser priorizados, pois entende-se 
que a manutenção de boa funcionalidade do pulmão predispõe uma 
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melhor qualidade cardiovascular e, por fim, órgãos mais adequados 
para o transplante. Uma rigorosa higiene brônquica é necessária para 
prevenção de atelectasias e pneumonia, os parâmetros ventilatórios 
devem ser ajustados com objetivo de ventilar o paciente de forma ade-
quada sem causar lesão aguda ao pulmão (WOOD et al., 2004)

 O uso de protocolos de cuidados para o pulmão de potencial 
doadores aumenta o número de transplantes e de sobrevida dos re-
ceptores, diminuindo a hipóxia e a pneumonia pós-operatória quando 
comparado com o uso habitual. Uma das hipóteses que é os proto-
colos causam efeitos positivos nas complicações associadas com a 
morte encefálica (RAIOS; SKINNER; KEATING, 2018)

 O fisioterapeuta atua no controle da estratégia ventilatória, na 
aplicação de técnicas de fisioterapia respiratória, aspiração das secre-
ções pulmonares e mudanças de decúbito do paciente em ME (RECH; 
RODRIGUES FILHO, 2007)

 A partir das vivências em terapia intensiva, do cuidado aos pa-
cientes potenciais doadores de órgãos e do contato com o trabalho 
da organização de procura de órgãos do hospital de ensino durante 
residência multiprofissional surgiu o interesse em pesquisar sobre a 
padronização da assistência ao paciente com morte encefálica.

 Já é possível encontrar vasta referência sobre a atuação fisio-
terapêutica ao paciente sob cuidados de terapia intensiva, porém não 
existem trabalhos acerca das necessidades específicas do paciente 
potencial doador de órgãos.

 Desta forma, o interesse em aprofundar os estudos sobre o 
tema surgiu durante a imersão em uma unidade de terapia intensiva da 
emergência de um hospital público do norte do Ceará como parte do 
programa de residência multiprofissional em urgência e emergência. 
Esta vivência permitiu a interação com a OPO do hospital durante os 
cuidados com pacientes em morte encefálica e potenciais doadores. 
Dentre os meses de novembro de 2017 e março de 2018 foi possí-
vel perceber a falta de um protagonismo maior do fisioterapeuta junto 
ao paciente nesses status, mesmo que a prática profissional habitual 
constitui-se de cuidados básicos estes cuidados não eram sistemati-
zados e não foi percebido continuidade no seguimento das decisões 
clínicas.

 Entendemos essa pesquisa como passo importante para a va-
lorização da categoria junto a equipe multiprofissional, uma vez que a 
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ferramenta proposta será capaz de embasar cientificamente a tomada 
de decisões clínicas, com foco na melhor manutenção do potencial 
doador e permitindo o aumento da captação de órgãos na instituição.

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um instru-
mento de consulta baseado em evidência voltado para os profissionais 
fisioterapeutas da unidade de terapia intensiva da emergência de um 
hospital público do Ceará nos cuidados ao paciente potencial doador 
de órgãos.

Metodologia

 O formato escolhido foi o dos guias de prática clínica que in-
cluem recomendações com a intenção de otimizar o cuidado ao pacien-
te a partir de revisão sistemática da evidência e levantamento dos riscos 
e benefícios dos cuidados. Apesar do aumento da aceitação de uma 
prática baseada em evidência, muitas das práticas clínicas ainda não 
são baseadas na melhor evidência disponível (ROSENFELD, 2013)

 Os guias de prática clínica beneficiam os pacientes com melho-
res resultados, com menor número de intervenções inefetivas e maior 
consistência do cuidado. Os profissionais podem usar os guias para me-
lhor tomada de decisões de forma mais acessível (ROSENFELD, 2013)

Protocolos são considerados instrumentos importantes para a 
resolução de problemas relacionados a assistência ao paciente, são fun-
damentados em estudos validados pelos pressupostos das evidências 
científicas. O foco dos protocolos é a padronização das condutas clíni-
cas em ambientes hospitalares (CAMPOS; FARIA; WERNECK, 2009)

 Segundo o Ministério da Saúde do Brasil os protocolos são 
recomendações elaboradas de forma sistemática para auxiliar na con-
dução de uma circunstância clínica específica, as orientações disponí-
veis no protocolo são concisas e podem utilizadas na rotina diária dos 
profissionais. Também são importantes instrumentos de atualização e 
sua utilização reduz a variabilidade do cuidado (BRASIL, 2008)

 O presente trabalho utilizou como base as diretrizes metodoló-
gicas para elaboração de protocolo do Ministério da Saúde do Brasil 
contemplando as etapas de definição do tema, escopo do protocolo, 
estratégia de busca e construção da ferramenta (MIGOWSKI; FER-
NANDES, 2016).
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Resultados e discussão

 A definição do tema atende a necessidade de saúde vivencia-
da no processo de residência multiprofissional em urgência e emer-
gência, realizada no período entre novembro de 2017 e março de 2018 
na unidade de terapia intensiva da urgência de um hospital público 
do norte do Ceará, onde foi percebido a ausência de uma assistên-
cia fisioterapêutica sistematizada ao potencial doador de órgãos. Foi 
perceptível que há potencial de melhora na qualidade dos cuidados a 
este tipo de paciente a partir da implementação de uma assistência 
sistematizada e com menor variabilidade de condutas.

 O escopo da diretriz é definido como direcionado aos pacien-
tes em morte encefálica potenciais doadores de órgãos, que tenham o 
diagnóstico confirmado e estejam sendo acompanhados pela Organi-
zação de Procura de Órgãos da instituição. Os estudos utilizados se-
rão ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas, meta-análi-
ses e guidelines de outras instituições. Os benefícios almejados são a 
padronização do cuidado e a melhora da condição de manutenção do 
potencial doador. Os danos possíveis se encontram nas barreiras pes-
soais por parte dos profissionais e barreiras tecnológicas relacionadas 
aos materiais e insumos disponíveis para a assistência.

 A estratégia de busca consistiu em consulta nas bases de da-
dos científicas PubMed, Cochrane Library, PeDRO, LILACS e SCIELO 
para materiais científicos e em indexador de busca para literatura cin-
zenta. Foram utilizados os seguintes termo, assim como seus corres-
pondentes em inglês: “fisioterapeuta”, “fisioterapia”, “potencial doador”, 
“doação de órgãos”, “cuidados”, “morte encefálica” e “assistência” em 
combinação com operadores boleanos.

 Foram selecionadas 11 evidências científicas que atenderam 
aos critérios de inclusão: disponíveis de forma integral, na língua in-
glesa ou portuguesa, que tratassem da assistência ao potencial doa-
dor, escritos na forma de revisão sistemática, meta-análise ou ensaio 
clínico randomizado e protocolos de outras instituições que tratem do 
tema. Foram excluídos trabalhos experimentais, trabalhos realizados 
em não humanos, que não estavam disponíveis na íntegra ou em lín-
gua diferente dos critérios da inclusão.

 A construção da ferramenta seguiu o modelo resumido, con-
siderado o modelo ideal para profissionais da saúde e contempla os 
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tópicos introdução, recomendações e discussão, e referências. O mo-
delo resumido, seguindo a diretriz, é composta por poucas páginas, 
apresentando os principais conceitos e todas as recomendações. A 
introdução seguiu as recomendações das diretrizes, sendo elaborada 
em forma de revisão narrativa sobre o tema. As recomendações e 
discussão estão apresentadas em destaque para facilitar a consulta e 
entendimento por parte dos profissionais. 

 Quando abordaram o modo de ventilação os trabalhos suge-
riram que não há preferência entre ventilação a pressão ou a volume 
na maioria, em dois materiais encontrados o modo recomendado foi a 
ventilação a pressão. Ficará a critério do profissional escolher o modo 
ventilatório, que exigirá ajustes mais finos seguindo as recomenda-
ções a seguir (RECH; RODRIGUES FILHO, 2007; DOMI et al., 2013; 
WESTPHAL et al., 2010)

 O volume corrente encontrado variou entre 5ml por kg do peso 
predito e 12ml/kg sendo o intervalo mais comum entre 6ml/kg/pp e 8ml/
kg/pp, pelos resultados positivos nos trabalhos que recomendam este 
intervalo recomendaremos que o intervalo aplicado seja este, também 
por se enquadrar nos parâmetros considerados “ventilação protetora”. 
Para pulmões com lesão pulmonar aguda ou síndrome do desconforto 
respiratório agudo a recomendação é seguir o protocolo das diretrizes 
para terapia intensiva adulto. (BARBAS et al., 2014; RECH; RODRI-
GUES FILHO, 2007; GRISSOM; RICHARDS; HERR, 2017; MASCIA 
et al., 2010; MOURA et al., 2014; DOMI et al., 2013; WESTPHAL et al., 
2010)

 A pressão positiva expiratória final (PEEP) deve ser ajustada 
entre 8cmH20 e 10cmH20, seguindo recomendações dos achados na 
literatura. Estes valores ajudam a manter reverter o infiltrado pulmo-
nar decorrente das alterações patofisiológicas da morte encefálica 
e não repercutem em sobrecarga do sistema cardiovascular (GRIS-
SOM; RICHARDS; HERR, 2017; MOURA et al., 2014; DOMI et al., 
2013; WESTPHAL et al., 2010; CET-PR, 2018). A pressão de platô 
da ventilação do paciente deve ser monitorada para que seja sempre 
abaixo de 30cmH20, valores acima deste predispõem injúrias pulmo-
nares (RECH; RODRIGUES FILHO, 2007) 

 É da rotina do fisioterapeuta intensivista o acompanhamento 
gasométrico dos pacientes em ventilação mecânica, algo interessante 
a ser implementado na rotina do hospital em questão é a rotina de 



143

gasometria a cada seis horas para melhor avaliação constante do pa-
ciente. Os valores descritos na literatura como ideais para o potencial 
doador são de ph na margem de normalidade entre 7.35 e 7.45, PaCO2 
entre 35mmHg e 45mmHg e PaO2 acima de 90mmHg. A análise dos 
resultados é fundamental para o manejo apropriado da ventilação me-
cânica, o valor da PaO2 está diretamente ligada a FiO2 ideal para o 
potencial doador, pois esta deve ser sempre o valor mais baixo para 
se alcançar o valor de 90mmHg da PaO2 (GRISSOM; RICHARDS; 
HERR, 2017; DOMI et al., 2013; WOOD et al., 2004).

 Os cuidados fisioterapêuticos descritos em estudos clínicos e 
em guias de práticas clínicas encontrados descrevem uma rotina de 
atendimentos que envolve o uso de técnicas de higiene brônquica, 
técnicas de reexpansão pulmonar e manobras de recrutamento alveo-
lar, mudanças de decúbito, posicionamento do paciente no leito com 
elevação da cabeceira a 30º e verificação da pressão do balonete do 
tubo orotraqueal (WOOD et al., 2004; GRISSOM; RICHARDS; HERR, 
2017; RAIOS; SKINNER; KEATING, 2018; MOURA et al., 2014; BRAY, 
2005)

 Estas medidas estão voltadas para a prevenção de pneumo-
nias, atelectasias e diminuição da oxigenação do paciente. Sobre a as-
piração de vias aéreas, esta deve ser realizada somente quando hou-
ver necessidade verificada após avaliação do fisioterapeuta, evitando 
a desconexão desnecessária da ventilação mecânica. O ideal é que o 
serviço disponibilize sistemas de aspiração fechadas para redução de 
riscos (MASCIA et al., 2010; RAIOS, SKINNER; KEATING, 2018)

 A mudança de decúbito auxilia na assistência fisioterapêutica 
como uma forma de drenagem postural, quando a necessidade for 
verificada através do exame de radiografia que deve ser diário no po-
tencial doador (RECH; RODRIGUES FILHO, 2007)

Conclusões

Com o presente trabalho foi possível verificar que existem es-
tudos recentes que possam fundamentar a participação efetiva do fi-
sioterapeuta junto ao paciente potencial doador de órgãos. Conside-
rando que o hospital vivenciado já conta com um órgão de procura 
de órgãos, a integração do fisioterapeuta aos trabalhos dessa equipe 
tem grandes potenciais de melhorias nos resultados de captação de 
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órgãos e assim contribuir para a resolução de uma grande problemá-
tica da saúde pública brasileira. Espera-se que com esta ferramenta 
a assistência fisioterapêutica ao potencial doador seja efetuada com 
padrão e continuidade para a finalidade dos melhores resultados na 
captação de órgãos.

 A partir desta pesquisa é possível a elaboração de estratégias 
de educação permanente em saúde com objetivo de sistematizar um 
cuidado centrado nas condições específicas do potencial doador, ca-
pacitando a equipe com evidências atuais e possibilitando futuros es-
tudos sobre os resultados antes e depois da intervenção. 
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Introdução

A Atenção Primária à Saúde (APS), além de uma estratégia de 
organização e reorganização dos sistemas de saúde nos quais repre-
senta o primeiro nível de atenção, é um modelo de mudança da prática 
clínico-assistencial dos profissionais aí inseridos (OLIVEIRA; PEREI-
RA, 2013). As orientações são que cada vez mais esse primeiro nível 
de atenção trabalhe baseando-se na promoção da saúde. Tal forma 
de atuação surge como reação à acentuada medicalização da saúde, 
sendo pautada no trabalho de desenvolvimento de habilidades e ati-
tudes pessoais favoráveis a uma vida mais saudável (BUSS, 2003), 
buscando fortalecer a ideia de autonomia dos sujeitos e dos grupos 
sociais (CZERESNIA, 2003).

Na qualidade de “porta de entrada” é esperado que questões 
em Saúde Mental sejam recorrentes na APS. Atrelado a isso temos a 
mudança do modelo de atenção em saúde mental, fortemente marca-
do pela ampliação e qualificação dos cuidados às pessoas com trans-
tornos mentais nos serviços, com base no território (BRASIL, 2010). 
Não é à toa que a portaria nº154 de 24 de janeiro de 2008 sugere 
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a inserção de ao menos um profissional de saúde mental em cada 
equipe de Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), podendo ser 
psiquiatra, psicólogo ou terapeuta ocupacional, uma vez que 56% dos 
profissionais da atenção básica reconhecem atender demandas de 
saúde mental em sua prática (BRASIL, 2008). 

Já no Caderno de Atenção Básica - Saúde Mental (BRASIL, 
2013), documento mais recente, é apresentado que 1 a cada 4 pessoas 
que procuram a APS tem algum transtorno mental segundo a décima 
edição da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Proble-
mas Relacionados com a Saúde (CID-10, 1993).  Nesse contexto, as 
Clínicas-Escola de Psicologia têm aparecido como importantes centros 
de recebimento de tais demandas via encaminhamento da APS. 

Para Gauy e Fernandes (2008) a Clínica-Escola em Psicologia 
se configura como um ambiente associado a uma instituição de ensi-
no, no qual o aluno completa sua formação ao realizar a prática clíni-
ca, sob a orientação de um professor supervisor. Sua implantação é 
prevista pelo parecer 403/62 que criou a profissão do Psicólogo e que 
pela lei 4.119/62 foi regulamentada, ficando prevista a organização de 
serviços clínicos e de aplicação à educação e ao trabalho, orientados 
e dirigidos pelo Conselho dos Professores do curso, abertos ao públi-
co, de forma gratuita ou remunerada. 

Entre as distintas modalidades de atendimento das Clínicas-
-Escola em Psicologia tem-se o Plantão Psicológico. Este é definido 
como um atendimento de urgência no momento de uma crise psicoló-
gica que  favorece a escuta e o acolhimento, aspectos primordiais do 
tratamento do paciente em situação de risco iminente.

Neste contexto, o presente estudo visa relatar a experiência 
desenvolvida pelo Projeto de Extensão Plantão Psicológico: Escuta, 
Acolhimento e Intervenção em Situações de Crise, do curso de Psico-
logia do Centro Universitário UNINTA na cidade de Sobral-CE.

Serviços de assistência e Saúde Mental 

A Atenção Primária em Saúde no Brasil é o primeiro elemento de 
um processo de atenção continuada, devendo, para isso, deter os atri-
butos requeridos de uma atenção básica, quer seja a integralidade ou a 
continuidade dos cuidados, ambos fortemente dependentes de um efe-
tivo sistema de referência e contra-referência (AGUILERA et al., 2013).
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Nesse cenário sabe-se que demandas em saúde mental são 
crescentes. Nos cadernos de Atenção Básica - NASF (BRASIL, 2010) 
é apresentado que 56% das equipes de Saúde da Família referiram 
realizar alguma ação de saúde mental, sendo a depressão e a ansie-
dade as situações de sofrimento psíquico mais recorrentes na Atenção 
Básica, segundo estudo da OMS em 2001. Já no Caderno de Atenção 
Básica - Saúde Mental (BRASIL, 2013), é apresentado que 1 a cada 4 
pessoas que procuram a AB tem algum transtorno mental segundo a 
décima edição da Classificação Estatística Internacional de Doenças 
e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10, 1993).

Contudo, ainda que se tenham evidências da atuação benéfica 
da Atenção Básica, sabe-se que grandes são os seus desafios. Em se 
tratando especificamente das situações que envolvem a saúde mental 
dos pacientes, é notório uma dificuldade na lida dos casos. O enca-
minhamento tem sido uma prática comum, o que tem se configurado 
como uma verdadeira “empurroterapia” (ZAMBENEDETTI; PERRO-
NE, 2008). Entre os fatores que podem explicar a dificuldade das equi-
pes da APS em lidar com os casos de sofrimento psíquico podemos 
elencar: falta de capacitação dos profissionais, falta de articulação 
entre as equipes e redes de saúde, centralização da medicalização e 
escassez de profissionais (FARIAS, 2016).

Desse modo, os serviços de psicologia têm surgido e se torna-
do relevantes para os acompanhamentos de tais demandas ou mesmo 
através do trabalho de discussão e redimensionamento dessas. Em 
tais serviços várias são as modalidades de atendimento. O Plantão 
Psicológico é um exemplo. Adiante será apresentado mais detalhada-
mente do que trata a modalidade.

Em se tratando da caracterização do perfil do público que mais 
procura serviço de psicologia, os estudos apresentaram que na fase 
adulta o público feminino é o mais recorrente (MARAVIESK; SERRAL-
TA, 2011; JUSTEN et al., 2010; OLIVEIRA; SANTOS; BARTOLON, 
2013). Mesmo em estudos que tratam da caracterização da clientela 
de adolescentes (VERCEZE; SEI; BRAGA, 2013) o público de maior 
procura também foi o feminino (79%). 

Para Romaro e Oliveira (2008) a explicação dessa maior pro-
cura deve-se ao fato de que exista uma maior aceitação sociocultural 
para mulheres exprimirem seus sentimentos e de que o termo depres-
são se popularizou de tal modo que tudo cabe nesse significante. Mais 
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do que isso, considera-se que são as que mais procuram atendimento 
psicológico também aquelas que acumulam os papéis de mãe, espo-
sa, filha, avó, dona de casa, trabalhadora. 

A mesma cultura que “aceita” que as mulheres possam exprimir 
seus sentimentos é a que a culpa de não ser uma boa mulher, se não 
tiver tempo para cuidar do lar e da família, ainda que também seja uma 
trabalhadora, já que agora “ganhou espaço” no mercado. Dessa for-
ma, têm suas vidas permeadas por acúmulo de funções, cobranças, 
problemas financeiros, de saúde, familiares e conjugais.

Em relação ao diagnóstico mais recorrente em tais serviços 
tem-se a ansiedade/depressão. Tal perfil de queixa também é apre-
sentado no Caderno de Atenção Básica Saúde Mental (BRASIL, 
2013), documento que traz uma importante discussão sobre sofrimen-
to psíquico, ao nortear o enfoque nas pessoas que sofrem e não nas 
doenças: “São os que sofrem sem estar doentes que lotam as agen-
das da AB (Atenção Básica) e inflam as estatísticas de prevalência de 
depressão e de ansiedade.” (BRASIL, 2013, p. 89)

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2017), a de-
pressão é um transtorno mental considerado uma das principais cau-
sas de incapacidade em todo o mundo. Estima-se que 320 milhões de 
pessoas são afetadas por essa condição atualmente. O Brasil está em 
primerio lugar na América latina em número de deprimidos, chegando 
a quase 12 milhões de pessoas, cerca de 5,8% da população. 

O mesmo estudo indica também que as mulheres sofrem mais 
de depressão do que homens. Entre os principais sintomas da de-
pressão cita-se a partir do DSM (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders) em sua quinta edição (2014), as seguintes altera-
ções: disfunções cognitivas, psicomotoras e de outros tipos como difi-
culdade de concentração, fadiga, perda de apetite, anedonia ou perda 
de capacidade de sentir prazer, distúrbios do sono dentre outros. Em 
2020, ainda segundo a OMS (2017), a depressão será a maior causa 
de afastamentos do trabalho e nos casos em que a pessoa não falta o 
trabalho, verifica-se a evidente queda na produtividade. 

Outro transtorno mental bastante recorrente é o de ansiedade 
em suas variadas caracterizações. Os principais sintomas são: inquie-
tação, fadiga, tensão muscular dificuldade de concentração, dentre ou-
tros. Segundo a OMS (2017), o Brasil é o país mais ansioso do mundo, 
18,6 milhões de brasileiros são diagnosticados com o transtorno, cerca 
de 9,3% da população. Quase o triplo da média mundial, que é de 3,5%. 
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O Plantão Psicológico

A Psicologia baseada numa ética que propõe técnicas, insere-
-se para intervir através do conhecimento desenvolvido ao longo dos 
anos. A respeito da modalidade Plantão Psicológico comenta Mafoud 
(2013) apud Souza (2015):

O plantonista é levado pelo processo de atendimento a 
propor uma escuta que facilite no outro a elaboração da 
sua demanda para que possa se perceber na sua realida-
de, se aproxime da sua experiência e possa se conduzir 
a alguma tomada de decisão. Essa escuta, chamada de 
autêntica, profunda ou ativa, cria o ambiente terapêutico 
do Plantão Psicológico e faz com que o cliente recorra 
ao plantonista para que esse acolha suas demandas, 
compreenda e reflita junto a sua própria vivência. (p. 20)

O Plantão Psicológico intercala-se, neste contexto, enquanto 
um atendimento de urgência, no momento da crise, favorecendo a es-
cuta e o acolhimento. Tais aspectos são primordiais no tratamento do 
paciente em situação de risco iminente. Esse modelo de atendimento 
também atua na perspectiva dos encaminhamentos em casos de ne-
cessidade identificada. É também um espaço onde o psicólogo promo-
ve um ambiente de confiança proporcionando momentos de reflexão 
de acordo com o cenário do paciente. Como exemplo, pode-se discutir 
com o paciente sobre o uso de medicalização indiscriminada e sem 
prescrição. Este assunto é importante, pois relaciona-se com a cultura 
da medicalização que tem como finalidade exatamente a anulação da 
capacidade de sentir o sofrer psíquico na contemporaneidade.

O Plantão Psicológico surgiu no Brasil a partir do modelo criado 
nos Estados Unidos, das walk-in-clinics, ou clínica ambulante. A ideia 
se originou a partir do objetivo de instalar locais de atendimentos em 
lugares estratégicos. Nos Estados Unidos conceitua-se enquanto um 
modelo de atendimento que se configura em levar variados tipos de 
serviços da saúde cuja principal caraterística é o atendimento imediato. 

A formatação oficial do Plantão Psicológico no Brasil se deu a 
sob a influência das ideias propostas por Carl Rogers, estaduniden-
se, psicólogo humanista cuja abordagem o norteou para a criação do 
conceito de contato casual, distinguindo-o inicialmente de aconselha-
mento e psicoterapia.

Desse modo passa a direcionar o foco ao cliente, se opondo a 
ideia pré-estabelecida de ênfase no problema.  Nesse entremeio ele 
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desenvolve uma prática que não prioriza o instrumento de avaliação e 
sim a relação, o processo ao invés do resultado. Neste sentido, segun-
do Rogers, esses contatos casuais oferecem inúmeros benefícios para 
as pessoas (SOUZA; SILVA FILHO; MONTENEGRO, 2015), como: 

1. Libertação emocional, retirando a carga de emoções reprimi-
das e permitindo a expressão de sentimentos reprimidos, podendo-se 
alcançar, desta forma, uma série de catarses. 2. A oportunidade para 
o indivíduo esclarecer sua situação e ter pensamentos mais realistas 
e uma melhor compreensão de si mesmo e de seus problemas. 3. O 
contato casual podendo incentivar a pessoa a procurar outro tipo de 
contato e de se envolver em alguma outra forma de terapia ou acon-
selhamento.  

No Brasil, o Plantão Psicológico teve início nos anos 1970, 
com os estudantes da faculdade de Psicologia que realizavam atendi-
mentos no modelo Serviço de Atendimento Psicológico (SAP) da Uni-
versidade de São Paulo - USP.  Inicialmente o serviço era oferecido 
mediante longas filas de espera. A partir dessa primeira experiência 
na USP, outros serviços de Plantão Psicológico foram oferecidos em 
faculdades e Universidades de todo o Brasil, com variados títulos.

O Projeto de Extensão

O projeto foi implantado na instituição visando oferecer um ser-
viço gratuito de acolhimento individual para todo o público interessa-
do, tanto interno como externo ao centro de ensino.  Essa Instituição 
de formação superior, fundada em 9 de agosto de 1999 completa em 
2019 vinte anos de existência. Em sua trajetória, tem ampliado seu 
potencial de transformação e produção de conhecimentos através de 
seus cursos de graduação. Dentre eles, cita-se o curso de Psicologia, 
que iniciou suas atividades em agosto do ano de 2016. 

Sua matriz curricular tem como ênfase proporcionar ao aluno 
condições para o desenvolvimento crítico-reflexivo dos fenômenos 
psicossociais, intervindo nos contextos aos quais será inserido visan-
do a promoção da cidadania, saúde e da qualidade de vida. As áreas 
de atuação promovidas pela formação múltipla do curso versam entre 
os contextos relacionados à saúde Pública, Saúde Mental, Psicologia 
Hospitalar, Assistência Social, Psicologia do Trabalho e das Organiza-
ções, Psicologia Clínica e Psicologia Escolar e Educacional.  
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Mediante a percepção de que o curso possui uma ementa que 
prioriza a formação do estudante em vasta qualificação com potencial 
para realizar dentre outros projetos de pesquisa e de extensão, pen-
sou-se em implantar o projeto idealizado sob um modelo internacional, 
o Plantão Psicológico.

O projeto viabiliza, entre outras situações, a solicitação de inú-
meras pessoas entre comunidade e estudantes para que fosse ofere-
cido atendimento psicológico gratuito na instituição. Verifica-se, desse 
modo, a condição humana na contemporaneidade de um sujeito que 
tem apresentado significativo sofrimento psíquico. 

O curso de Psicologia do UNINTA é ainda recente na instituição 
tendo as turmas mais avançadas cursando o 7º período. Diante dessa 
situação, o curso ainda não está com a Clínica-Escola de Psicologia 
em plena atuação. Assim, a ação de extensão do Plantão Psicológico 
acontece no Núcleo de Atendimento de Práticas Integradas (NAPI). 
Tal espaço foi inaugurado em 23 de maio de 2016, tendo como atual 
coordenadora a professora Ângela Albuquerque Rodrigues. 

Os atendimentos gratuitos do NAPI são voltados à serviços 
relacionados à saúde da família como prevenção ginecológica, imu-
nização, pilates para gestantes, orientação nutricional, farmacêutica, 
psicológica, jurídica, de assistência social, fisioterápica, entre outros 
serviços ofertados. 

No ano de 2017 realizou 6.877 atendimentos à comunidade 
sobralense e cidades vizinhas. Visando oportunizar um campo de 
treinamentos práticos para os alunos em suas diversas categorias de 
estudo, por meio da orientação dos professores, o NAPI foi idealiza-
do e concretizado neste Centro Universitário. A efetuação do projeto 
se deu pela Pró-Reitora de Carreiras da Saúde, Profa. Drª Michele 
Alves e a Diretora de estágios Profª Me. Lourdes Claudênia. Já foram 
realizados, segundo dados obtidos até 2017, aproximadamente 10 mil 
atendimentos gratuitos desde sua inauguração. 

O NAPI é um espaço que através da interdisciplinaridade busca 
aproximação entre comunidade e academia favorecer condições de qua-
lidade de vida e ensino satisfatório aos alunos. Atualmente os estagiários 
presentes são dos cursos de Enfermagem, Biomedicina, Farmácia, Fisio-
terapia, Nutrição, Educação Física, Pedagogia, Serviço Social e Direito, 
além de 3 Ligas Acadêmicas do Curso de Medicina: Liga Acadêmica de 
Endocrinologia (LIAE), Pediatria (LIPED) e Saúde da Mulher (LASM). 
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Metodologia

O projeto de extensão Plantão Psicológico, no Centro Univer-
sitário UNINTA teve início em agosto de 2018, através de estudos 
centrados na Psicologia Humanista. E a partir de fevereiro de 2019 
ampliou-se suas atividades e escopo, partindo de uma visão pautada 
no atendimento clínico em situações de crise, com visão multi-aborda-
gem e interdisciplinar, iniciando também nesse período suas ativida-
des práticas com os extencionistas atendendo no NAPI, sob deman-
da espontânea de pacientes. O projeto, agora chamado de Plantão 
Psicológico: Escuta, Acolhimento e Intervenção em Situações de Cri-
se, é constituído por treze acadêmicos do curso de Psicologia e um 
professor supervisor. 

As referências trabalhadas a partir de 2019 sobre atendimento 
em situações de crise e no formato de Plantão Psicológico, foram tan-
to nacionais, quanto internacionais. Envolveu estudiosos que tinham 
conceitos acerca de atendimento clínicos de urgência, partido de dife-
rentes abordagens psicológicas e psicoterapêuticas.  

A partir daí se iniciaram os atendimentos que ocorriam median-
te a divisão dos alunos por dias de plantão, em média cada aluno 
faz até dois acompanhamentos semanais. Trata-se de atendimento 
inicial, era o primeiro contato do paciente com o serviço em que os 
plantonistas realizavam a primeira escuta e o preenchimento de ins-
trumentos clínicos de registro de sessão. A partir da segunda sessão, 
os pacientes eram encaminhados ao professor coordenador do projeto 
que dava sequência ao tratamento. Caso identificasse necessidade 
de uma continuação do atendimento, os casos eram encaminhados 
para o próprio NAPI. Como anteriormente mencionado o serviço conta 
com várias modalidades de atendimentos, inclusive acompanhamento 
psicológico.

Cabe destacarmos que os alunos participantes do projeto eram 
os do semestre mais avançado do curso na ocasião, 6º período. Atual-
mente, segundo semestre de 2019 esses alunos estão no 7º semestre 
e continuam em atendimento. Agora com pacientes em atendimento 
integral, desde a primeira sessão até encerramento ou encaminha-
mento. Seguindo o protocolo básico de uma sessão de atendimento 
inicial, dois retornos e um follow-up.  O ciclo está se renovando, com a 
entrada de nova turma, do segundo semestre de 2019, para o período 
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de formação teórica antes dos atendimentos, com novos acadêmicos 
selecionados em edital.

Discussão e análise de resultados

Os pacientes são agendados previamente e os casos de maior 
urgência são priorizados. Foram registrados 30 casos ao longo dos 
quatro meses de atendimentos realizados pelos extensionistas até o 
fim do semestre 2019.1. As idades variaram entre 15 a 55 anos e a 
maior parte dos atendidos eram alunos da própria instituição (Tabela 
1). Justamente por ter sido esse o público que mais procurou o Plantão 
Psicológico, temos que a faixa etária que predominou foi entre 15 a 19 
anos (7) e 20 a 24 anos (11). 

A caracterização do público está em consonância com que a li-
teratura existente sobre a temática apresenta: na fase adulta o público 
feminino é o que mais procura o serviço (MARAVIESK; SERRALTA, 
2011; JUSTEN et al., 2010; OLIVEIRA; SANTOS; BARTOLON, 2013).

A Ansiedade/Depressão aparecer como a hipótese diagnósti-
ca mais recorrente (Tabela 1) também representa um dado recorrente 
entre os estudos de caracterização da clientela de serviços de Psico-
logia. Dentre as hipóteses diagnósticas, além dos casos de ansiedade/
depressão, foram identificadas situações de conflito familiar, disfunção 
sexual e mesmo abuso sexual. Na qualidade de um serviço que lida 
com questões de urgência psicológica é que também ocorreram situa-
ções de ideações suicidas e Transtorno do Estresse Pós-Traumático 
(TEPT).

Tabela 1 - Caracterização do público atendido pelo Plantão Psicológico
IDADE QUANTIDADE

15 a 19 anos 7
20 a 24 anos 11
25 a 28 anos 4
33 a 35 anos 2
42 a 44 anos 2
50 a 55 anos 4

SEXO QUANTIDADE
Feminino 21
Masculino 9
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ORIGEM QUANTIDADE
Aluno Uninta 17
Colaborador Uninta -
Comunidade 13

ESTADO CIVIL QUANTIDADE
Solteiro 22
Casado 6
Não informado 2

CIDADE QUANTIDADE
Sobral 20
Cidades circunvizinhas 10

HIPÓTESE DIAGNÓSTICA QUANTIDADE
Ansiedade/Depressão 16
Conflito familiar 2
Transtorno de Estresse Pós-traumático 2
Ideação suicida 3
Outros (disfunção sexual, trauma/abuso sexual) 3
Sem hipótese 2

Fonte: Autoria própria

Durante o contato com o paciente, os estagiários buscaram pôr 
em prática a teoria que facilitava o acolhimento, com uso das boas 
práticas de psicoterapia e teoria psicológica. De modo geral, identifi-
cou-se a preeminência de sujeitos que são acometidos com sofrimen-
to mental em suas variadas formas. A singularidade de cada paciente 
resultou em aprendizado para os plantonistas, que puderam por meio 
da relação intersubjetiva e dialética compartilhar um pouco da dor do 
outro. 

Cada relato trazia sua particularidade e o estagiário implicado 
na relação terapêutica pôde vivenciar a produção de sentido que para 
alguns pacientes acontecia naquele momento. Era perceptível que o 
acolhimento incondicional baseado na escuta autêntica profunda e ati-
va favorecia ao cliente um ambiente de reconhecimento e clarificação 
de sua própria realidade.

Cada paciente era convocado sutilmente a refletir sobre sua 
própria história, encontrando assim, quando possível, as respostas re-
quisitadas no começo das sessões. Deste modo, aponta-se que a pos-
sibilidade da fala espontânea, do “desabafo” e em certos momentos 
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até mesmo das lágrimas e seus significados fizeram o sentir ouvidos 
autenticamente. Certamente são aspectos relevantes e impactantes 
no processo de atenção à saúde mental. 

Considerações Finais 

Pautado na ética, este projeto de extensão buscou desenvolver 
um trabalho levando em consideração a singularidade humana objeti-
vando atuar na perspectiva de escuta qualificada e acolhimento incon-
dicional e sem julgamentos. O encontro com o outro, com suas dores 
e queixas foram aspectos de extrema relevância para o processo de 
ensino-aprendizagem proposto pelo curso. Em alguns casos foi possí-
vel ter um feedback de alguns pacientes que apresentavam liberdade 
de expressão emocional, ampliação da percepção acerca das ques-
tões trazidas e boa receptividade diante da proposta de buscar outro 
serviço como por exemplo, psicoterapia quando necessário. 

A metodologia de atendimento que foi utilizada é positivamente 
conceituada e presente em vários lugares do mundo. A experiência 
realizada pelo grupo foi de suma importância tendo em vista o campo 
de vivência proporcionado pelo projeto onde os extensionistas pude-
ram realizar aprofundamento teórico nos momentos que antecediam 
a realização das práticas, tiveram contato direto com os pacientes e 
suas respectivas demandas. Quanto ao desenvolvimento pessoal, trei-
naram a disciplina, a ética profissional e a lida com a singularidade dos 
sujeitos em tratamento.

O projeto continuará e a perspectiva é que novos atendimen-
tos possam ser realizados e mais sujeitos possam ser acolhidos em 
sua urgência psicológica. O curso de Psicologia iniciará o Serviço de 
Psicologia do UNINTA (SPU), espaço onde o aluno em seus últimos 
anos de formação realiza atendimentos psicológicos a população. O 
serviço, contudo, não inviabilizará a ação de extensão uma vez que há 
uma distinção nos atendimentos do Plantão Psicológico e do SPU. O 
Plantão tem o perfil de atendimento mais emergencial como vivências 
de situação traumáticas e mesmo de ideações suicidas. Os atendi-
mentos no SPU passarão por todo um processo de triagem, avaliação 
e marcação de horário a partir da disponibilidade dos estagiários. A 
atuação do Plantão Psicológico, por sua vez, tem o caráter de acolher 
o sujeito em sua emergência, de forma mais imediata, daí o uso do 
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termo “Plantão”. A intenção é que sempre tenha profissionais e esta-
giários com horários disponíveis para tal prática.

Por fim, considera-se que a ação de extensão tenha tido objeti-
vos duplamente alcançados no sentido que tanto impacta na formação 
dos alunos como oferta um serviço importante à comunidade, inclu-
sive à própria comunidade universitária. Temos tal ação fortemente 
implicada no tripé universitário uma vez que envolve o ensino, a ex-
tensão e a pesquisa. Os resultados surgidos estão fomentando dire-
cionamentos para pesquisas, sobretudo a partir da caracterização do 
público que mais procura o serviço.

A visão ampliada da saúde não criou uma nova forma de ver 
o homem. Ela apenas serviu para recordar a pluralidade que envolve 
os aspectos da vida e consequentemente que interferem fortemente 
no desenvolvimento da saúde dos sujeitos. Promover saúde passa, 
portanto, por também ofertar serviços que acolham não somente a 
dor física, uma vez que muitas vezes se carrega “feridas” de outra 
ordem. Nesses termos, a ação de extensão do Plantão Psicológico 
genuinamente pode ser representada como uma ação que impacta na 
qualidade da saúde da comunidade e mesmo dos próprios alunos da 
instituição.
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Introdução

A compreensão alargada do direito humano à saúde aponta 
para a necessidade de se pensar questões de natureza teórica e prá-
tica, que perpassem o cotidiano das pessoas, seja nos espaços de 
atendimento de saúde, no âmbito da pesquisa e da extensão nas uni-
versidades, bem como nas políticas públicas. Para tanto, o presente 
trabalho visa trazer fundamentos teórico-críticos e jurídico-político, 
que possibilitem reflexões de caráter interdisciplinar do direito humano 
à saúde para muitas pessoas, sejam elas cidadãos usuários dos servi-
ços, familiares, técnicos, professores, pesquisadores ou militantes de 
defesa dos direitos humanos e da cidadania.

É necessário buscarmos ações que possam intervir na 
existência humana para garantir a dignidade que lhe é própria e 
que a sociedade lhe atribui dentro de uma perspectiva libertária e 
democrática. Sem termos esses fundamentos ampliados e críticos, 
não adianta declaração de direito à saúde se não tivermos claras as 
questões epistêmicas, políticas e jurídicas que envolvem instituições 
ditas de saúde para garantia desse direito que se conjuga com outros 
direitos humanos.

O marco legal e institucional do direito humano à saúde no Bra-
sil faz parte da segunda era dos direitos, no sentido da proteção para 
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além dos direitos sociais, civis e políticos. Sem educação jurídica po-
pular, o marco legal não consegue garantir que direitos à saúde con-
quistados na forma de lei sejam efetivados e que as políticas públicas 
nesse campo sejam implementadas em sua integridade.

As dimensões epistemológicas, técnica-assistencial e sociocul-
tural que tratam dos direitos humanos precisam buscar mais transfor-
mações, seja por meio da garantia dos direitos já conquistados, com o 
aprofundamento jurídico-político, seja pela interface entre a educação 
jurídica popular e a educação popular jurídica para criação de uma 
linha tênue entre garantia e violação de direitos no mundo da vida.

É imprescindível reconhecer os direitos humanos como 
instrumentos de denúncia dos poderes públicos e privados que 
restringem a liberdade de igualdade do desenvolvimento humano in-
tegral, e também, como fundamentos das lutas sociais para garantir a 
máxima realização da dignidade humana.

Nessa perspectiva, o objetivo principal desse trabalho é contri-
buir com a busca de respostas a dois questionamentos importantes no 
âmbito do direito e da saúde. O primeiro se refere ao estudo da ciência 
do direito, e como ela pode influenciar positivamente a vida humana, 
fortalecendo a dignidade enquanto condição intrínseca e distintiva de 
cada ser humano; e o segundo, trata da contribuição da teoria dos 
direitos humanos para a garantia da saúde como direito humano, le-
vando em consideração aspectos teóricos e empíricos.

Para além dos fundamentos da ciência e do direito no campo da 
saúde

Ao tomarmos a base científica e legal da saúde é preciso, ini-
cialmente, pensarmos a partir da premissa de que a ciência (do direito) 
não pode ser pensada apenas como instrumento de descrição da rea-
lidade, mas, fundamentalmente, como meio de intervenção na exis-
tência humana com a perspectiva de proporcionar o desenvolvimento 
pleno de cada ser humano e da sociedade, isto é, dar a cada um igual-
mente as oportunidades para alcançar os bens materiais e imateriais 
necessários para a máxima realização de sua dignidade. 

A efetivação científica depende, em parte, muito mais da forma 
como esse conhecimento chega no cidadão, trabalhadores da área da 
saúde, usuários e familiares, do que particularmente dos dispositivos 
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normativos e legais, mesmo sendo estes últimos relevantes para o ce-
nário da própria política pública na esfera do Estado brasileiro. 

Nesse sentido, o conhecimento científico, expresso por meio 
de teorias, não pode ser estático, acabado, menos ainda embasado na 
certeza, mas sim um processo contínuo em busca de retificação e de 
teorias melhores, para que as pessoas possam viver com dignidade 
entre si e com o ambiente que as cerca (POPPER, 2006).

Desse modo,  a ciência do direito precisa estar atenta aos fatos 
reais e ao ser humano concreto, embasada na ética do conhecimento 
e na responsabilidade social, para que a transformação do pensar e 
do agir humanos no mundo esteja em harmonia com um autêntico pro-
cesso de desenvolvimento em uma perspectiva biocêntrica; e evitar 
que o cultuado progresso não se reduza a uma visão economicista, 
sob a qual tem sido construída a própria desagregação social e des-
truição ambiental.

Neste ponto, faz-se necessária uma reflexão maior sobre a re-
lação entre a ciência do direito e a vida humana, para se verificar a re-
lação e a aproximação entre a produção teórica do direito e a realidade 
concreta vivida pelos seres humanos.

Assim, quando se analisa a questão do desenvolvimento hu-
mano, por exemplo, frente ao desenvolvimento cultural e tecnológico, 
a previsão da Declaração Universal dos Direitos  Humanos, em seu  
artigo 27.1, reproduzida no Pacto Internacional de Direitos Econômi-
cos, Sociais e Culturais, no artigo 15, leva a acreditar que “todo ser 
humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da co-
munidade, de fruir das artes e de participar do processo científico e de 
seus benefícios” (ONU, 1948; ONU, 1966). Mas esta não é a realidade 
que se encontra no mundo. A teoria normativa aqui disposta não está 
em conformidade com a prática da vida, pois só aumenta o número de 
excluídos do progresso científico e do bem-estar material produzido.

No âmbito do território brasileiro, vigora uma Constituição Fe-
deral que estabelece como princípio fundamental do Estado a defesa 
e promoção da dignidade humana (artigo 1º), a prevalência dos di-
reitos humanos (artigo 4º), e que apresenta um vasto rol de direitos 
fundamentais e sociais que devem ser tomados como diretrizes para 
as ações dos poderes públicos. Entretanto, ao se verificar a realidade 
de vida dos brasileiros e estrangeiros que aqui habitam também se 
percebe uma grande discrepância entre as normas e a vida concreta.
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Ao lembrar que a norma jurídica não pode mais ser caracteri-
zada pela certeza e pela imparcialidade, mas que é uma construção  
cultural, elaborada em um contexto social representado pela assime-
tria de poder, e que é possível medir a eficácia normativa por sua  apli-
cabilidade social, qualquer teoria e/ou norma pode ser refutada  se  
estiver dissociada da realidade, e substituída por outra que melhor se 
aproxime da concretude da vida.

E o que dizer dos direitos humanos e as teorias para explicá-
-los? Aqui é preciso lembrar novamente que uma teoria dissociada  
da prática compromete a eficácia da primeira, e que também afeta 
“a própria compreensão dos direitos humanos”, uma vez que tais di-
reitos não podem ser considerados apenas em sua lógica formal de 
importância, sem eficácia em sua aplicabilidade (LUÑO, 2010). Além   
disso, é importante lembrar, como afirma Bidart Campos (2006) que “o 
problema da recepção dos direitos humanos no direito positivo não se 
alcança sem a vigência sociológica”.

Nessa  perspectiva,  direitos  humanos  podem  ser  entendi-
dos  como caminhos  de luta, gritos de denúncia contra o não compro-
metimento da teoria com a prática social, contra o não cumprimento 
dos deveres constitucionais atribuídos pelo povo ao Estado brasileiro, 
expressando a necessidade de atualização dos conceitos, ideias e 
ações acerca do  direito  e  da  justiça,  além  de  ensejar  a  exigibilida-
de  frente  aos  poderes  públicos  e privados de condutas que prote-
jam e promovam direitos humanos como instrumentos de garantia da 
realização da dignidade da pessoa humana, que se revela por meio da 
oferta de possibilidades iguais a todos de acesso aos bens materiais 
e imateriais necessários à existência  humana  em  suas  dimensões  
individual  e  coletiva  (HERRERA  FLORES, 2009).

Dessa forma, tem-se que o direito à vida é considerado por 
alguns como hierarquicamente superior aos demais; para outros, no 
entanto, este direito não pode ser exercido plenamente sem o usufru-
to primeiro do direito à saúde; por isso, independentemente de quem 
está com a razão nesta questão, e aqui, frente à teoria dos direitos  
internacionais dos direitos humanos que compreende que todos os  
direitos humanos são interdependentes e não podem ser tratados se-
paradamente, entende-se que é necessário ampliar o conceito de vida 
e de saúde para melhor compreender a contribuição dos direitos hu-
manos a estas duas dimensões essenciais da existência humana.
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Assim, é preciso compreender a vida em sua mais ampla acep-
ção, não apenas reduzida à dimensão biológica, mas integrada às es-
feras espiritual e psicológica, de modo a garantir à pessoa humana o 
desenvolvimento pleno de suas potencialidades na realidade concreta 
desta vida, mas dentro de um contexto interrelacional com os demais 
membros da comunidade humana e das não-humanas, de modo a   
expressar responsabilidade e solidariedade para com todos, inclusive 
com as gerações futuras.

Por mais que as disposições normativas, nacionais ou suprana-
cionais, não tenham por si só a capacidade de realizar o ideal de vida 
plena conforme explanado no parágrafo anterior, não se pode deixar 
de lado tais instrumentos legais, pois continuam a ser instrumentos  de 
denúncia de injustiças e de não cumprimento das obrigações estatais, 
quer no plano constitucional, quer convencional.

Assim, por exemplo, o Pacto  Internacional de Direitos Econô-
micos, Sociais e Culturais (PIDESC), de 1966, ratificado pelo Brasil 
em 1992, reafirma entre outros, os seguintes direitos referentes à vida, 
nessa visão ampliada: a) um nível de vida adequado – artigo 11; b) 
ao mais alto nível possível de saúde física e mental – artigo 12; e c) a 
participar da vida cultural – artigo 15 (ONU, 1966).

Percebe-se que a saúde humana não pode se desvincular da 
realização da vida, das potencialidades individuais, dos planos de  vida, 
da vida cultural, enfim, da dimensão de direito fundamental social, in-
clusive previsto como finalidade do Estado brasileiro, da leitura que 
se faz do Preâmbulo da Constituição de 1988, quando a Assembleia  
Nacional Constituinte se reúne “para instituir um Estado  Democrático, 
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais”. 
Logo, há uma razão de ser do Estado, e a ação de seus agentes têm 
um destino certo: garantir e promover os direitos fundamentais, entre 
eles, a saúde (artigo 6º).

Nesse sentido, os artigos 196 e 198 da Constituição vigente,  
expressam que a saúde, além de direito de todos, é um dever  do Esta-
do que precisa ser assegurado por meio de políticas públicas sociais e 
econômicas, com a participação da comunidade, isto é, a elaboração, 
execução e controle das ações do Estado em prol da saúde, devem 
ser monitoradas e deliberadas pela própria comunidade, pois esta,  
sem dúvidas, tem condições adequadas de estabelecer as ações ne-
cessárias para promover seu bem-estar.
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Da mesma forma, a legislação infraconstitucional do Brasil, e  
aqui a título de exemplo aponta-se a Lei Federal 8.142, de 28 de de-
zembro de 1990, estabelece a participação da comunidade na gestão   
do Sistema Único de Saúde (SUS), acompanhando inclusive as trans-
ferências de recursos para o funcionamento eficaz dos serviços na 
área. Entende-se nesse ponto, que não basta o acompanhamento do 
que se realiza, sem possibilidade de intervenção, mas é preciso que 
os conselhos comunitários de saúde possam inclusive deliberar sobre 
o que deve ser realizado. Isto sim é participação efetiva e eficaz.

Compreende-se que saúde está conectada com a qualidade  
de vida, com o cuidado do outro. Por isso, não se desvinculam saúde 
de direitos humanos e de cuidado, pois são princípios e normas legi-
timamente estabelecidos para tratar do ser humano e lhe garantir a 
saúde integral (corpo, mente e espírito). E este cuidado não pode se 
atribuído apenas aos que prestam serviços na área da saúde. Tam-
bém o estudante de direito e o jurista profissional podem agir com este  
espírito de terapeuta, afinal de contas, os clients ‟também quando 
apresentam os seus casos ‟padecem de algum mal e estão em  busca  
de um terapeuta que possa lhes restabelecer  a  paz como fruto  da 
justiça que espera ver alcançada.

Em sua etimologia primária, a palavra terapia está ligada à arte 
da interpretação e o terapeuta é aquele que interpreta os sinais – do  
corpo e do que lhe anima interiormente – com a finalidade de cuidar da 
pessoa que lhe apresenta seus conflitos físicos, mentais e espirituais.  
Mas não é só, o terapeuta é aquele que busca a transformação de si 
mesmo, a harmonia do seu pensar e agir, na direção da verdade que 
está em sua essência e que se manifesta também exteriormente nas 
relações humanas (LELOUP, 2011). Desse modo, a alteridade está  
inscrita no ser do terapeuta, pois compreende que sua existência é in-
terdependente do outro; e aceita que compreender e cuidar do outro, é 
compreender a si mesmo; e que cuidar do outro é cuidar de si mesmo.

Nessa perspectiva, muitas, doenças ‟se escondem por entre 
os fatos sociais e os conflitos interpessoais que são apresentados aos 
juristas, e que merecem o tratamento de um terapeuta. Assim, o estu-
dioso (cientista) do direito que também exerce a “arte da interpretação” 
– das leis, das convenções, da linguagem verbal e não verbal trans-
mitidas pelas pessoas – atua como terapeuta todas as vezes que não 
se detem nos autos do processo ou na reduzida visão do outro como 
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cliente, mas procura ir além na sua arte, que tem por finalidade última 
a pacificação, renovação e fortalecimento das relações e dos próprios 
indivíduos.

As teorias, especialmente as que se referem aos direitos hu-
manos, podem ser vistas como um conjunto de prescrições médicas ‟ 
– terapêuticas – que têm por objetivo a harmonização da vida humana 
em sociedade, e que a fonte dos males individuais e sociais pode ser 
encontrada também na desarmonia, interior e exterior. Desse modo, 
o direito, além de ser visto como instrumento de controle social, pode  
também ser entendido como remédio para a harmonia social.

Nessa nova perspectiva que os direitos humanos trazem à  
saúde, os remédios jurídicos podem ser ampliados para além dos de-
nominados remédios constitucionais, pois de acordo com a interpre-
tação do jurista – direito como controle ou direito como cuidado - a 
saúde individual e a coletiva podem ser mais eficazmente alcançada. 
E não fala aqui apenas da interpretação normativa aplicada por juris-
tas profissionais, uma vez que a ampliação dos intérpretes da cons-
tituição, como defende Häberle, pode garantir também a„saúde‟ do 
Estado brasileiro pluriétnico e multicultural, implicando na necessidade 
de uma visão ampliada de democracia para que todos tenham igual 
acesso à participação cidadã ativa (HÄBERLE, 1997).

Considerando o ser humano como fundamento e finalidade do 
direito, é preciso uma autêntica revolução cultural para que as pes-
soas possam escapar da difusão de uma cultura que hipervaloriza o 
individualismo, a competição e o dinheiro, que tem causado profundas 
doenças à vida humana, tanto em sua dimensão individual como so-
cial. E, assim, compreendendo os direitos humanos como grito de so-
corro para restabelecimento da saúde de cada pessoa, da sociedade 
e do Estado, faz-se necessário que os estudiosos (cientistas) do direi-
to tenham um novo olhar sobre suas ações profissionais e pessoais, 
embasadas na ética e na responsabilidade social, cuja finalidade é o 
cuidado do outro, do mais próximo, do mais necessitado. 

A proteção do direito humano à saúde 

A proteção ao direito humano à saúde envolve necessariamen-
te a vida humana. Muitos dos direitos já conquistados hoje constam 
no Direito Internacional dos Direitos Humanos, emergindo quando a 
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comunidade internacional em resposta às atrocidades cometidas ao 
longo da Segunda Guerra Mundial passou dar uma dimensão global 
para os direitos humanos, a fim de evitar a repetição de outras atroci-
dades dentro dos Estados (PIOVESAN, 2006).

No ano de 1919 foi criada a Liga das Nações para resolver pro-
blemas internacionais. Assim, numa conjuntura de longos anos foram 
sendo elaborados instrumentos como: a Carta do Atlântico, de 1941; a 
Declaração das Nações Unidas, de 1942; a Declaração Filadélfia, de 
1944; a Carta das Nações Unidas, de 1945 25. Com o passar do tem-
po, a referida Liga das Nações foi perdendo suas forças de interven-
ção, sendo substituída a partir de 1946 pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), que passou a ter em vista uma maior cooperação inter-
nacional para resolver questões de ordem econômica, social, cultural 
ou humanitária, buscando sempre o respeito aos direitos humanos e 
às liberdades (TRINDADE, 2002).

De acordo com Arendt (1989), os direitos humanos não são um 
dado, mas uma invenção humana em constante processo de constru-
ção e reconstrução. Os direitos humanos são, então para a referida 
autora, produto de uma construção social que vem se alterando ao 
longo da história pela ação dos homens de cada época. 

Nesta perspectiva, tem sido construído um universo de diver-
sos organismos e instrumentos de proteção dos direitos humanos no 
plano internacional. Entre esses direitos humanos encontram-se os 
direitos sociais que englobam o direito à saúde. 

Nesta perspectiva, a temática da saúde aparece de diversas 
maneiras na: 

•	 Organização Mundial da Saúde (1946); 
•	 Declaração Universal de Direitos Humanos (1948);
•	 Organização dos Estados Americanos (1948);
•	 Conselho da Europa (1949);
•	 Carta Social Europeia (1961);
•	 Organização da Unidade Africana (1963); 
•	 Convenção Internacional Sobre Eliminação de Todas as For-

mas de Discriminação Racial (1965); 
•	 Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e
•	 Culturais (1966);
•	 Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos (1966); 
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•	 Declaração dos Direitos do Deficiente Mental (1971); 
•	 Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (1978); 
•	 Declaração de Alma-Ata (1978)
•	 Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Dis-

criminação Contra Mulheres (1979);
•	 Carta de Ottawa (1986);
•	 Convenção das Nações Unidas para Prevenção da Tortura 

e Tratamento ou Punição Desumanas e Degradantes (1987); 
•	 Protocolo Adicional à Convenção Americana Sobre Direitos 

Humanos na Área de Direitos Econômicos, Sociais e Cultu-
rais (1988);

•	 Carta Africana (Banju) dos Direitos Humanos e dos Povos (1988); 
•	 Convenção das Nações Unidas Sobre os Direitos da Criança 

(1989); 
•	 Regras Padrão Sobre Igualdade de Oportunidades para Pes-

soas com Deficiência;
•	 Declaração de Caracas (1990); 
•	 Princípio das Nações Unidas para a Proteção de Pessoas 

com Enfermidades Mental e para Melhoria da Atenção à Saú-
de Mental (1991)

•	 Normas Uniformes sobre Igualdade de Oportunidades para 
as Pessoas com Deficiência (1993);

•	 Declaração de Salamanca e Referencial para Ação em Ne-
cessidades Especiais (1994); 

•	 Recomendações n° 1.235 do Conselho da Europa sobre

Psiquiatria e Direitos Humanos (1994);

•	 Declaração de Madri da Associação Psiquiátrica Mundial 
(1996);

•	 Convenção Interamericana Sobre Todas as Formas de Dis-
criminação

Contra Pessoas com Deficiências (1999);

•	 Recomendações da Comissão Interamericana para Promoção 
e Proteção dos Direitos dos Mentalmente Enfermos (2001);

•	 Organização Panamericana de Saúde (1990);
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Para Luigi Ferrajoli (2011), com o nascimento da ONU e aprova-
ção das cartas e convenções internacionais sobre a saúde como direito 
humano, esse direito não é mais “fundamental” somente no interior dos 
Estados cujas constituições é formulado, mas é direito supraestatal, ao 
qual os Estados são vinculados e subordinados também no nível do di-
reito internacional; não mais direito apenas de nacional, mas direito das 
pessoas independentemente das suas diferentes cidadanias.

Neste cenário de afirmação da saúde como direito humano, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Panamericana 
de Saúde (OPAS) apresentam-se como verdadeiras agências especia-
lizadas da ONU para questões que envolvam Saúde. E essas agências 
têm impulsionado os Estados a criarem normas de proteção ao direito 
à saúde, com participação do Poder Público e da sociedade civil para 
plena operacionalização dos projetos de uma saúde para todos. Além 
disso, a OMS e a OPAS oferecem cooperação técnica entre os Paí-
ses-Membros, a fim de desenvolver um grande número de iniciativas 
de proteção à saúde, de aperfeiçoamento dos sistemas de saúde e de 
enfretamento a problemas emergente desse campo (MATTOS, 2001). 

O Preâmbulo da Constituição da OMS assinala que os Esta-
dos-Membros, em conformidade com a Carta da ONU declararam 
para a felicidade dos povos, de suas relações harmoniosas e de sua 
segurança, os seguintes princípios: 

a. a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental 
e social, e não apenas na ausência de doença ou de enfer-
midade;
b. gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir 
constitui um dos direitos fundamentais de todo o ser humano, 
sem distinção de raça, de religião, de credo político, de con-
dições econômicas ou sociais;
c. a saúde de todos os povos é essencial para conseguir a 
paz e a segurança e depende da mais estreita cooperação 
dos indivíduos e dos Estados;
d. os resultados conseguidos por cada Estado na promoção 
e proteção da saúde são de valor para todos;
e. o desigual desenvolvimento em diferentes países no que 
diz respeito à promoção de saúde e combate às doenças, 
especialmente contagiosas, constitui um perigo comum;
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f. o desenvolvimento saudável da criança é de importância 
basilar; e a aptidão para viver harmoniosamente num meio 
variável é essencial a tal desenvolvimento;
g. a extensão de todos os povos dos benefícios dos conheci-
mentos médicos, psicológicos e afins é essencial para atingir 
o mais elevado grau de saúde;
h. uma opinião pública esclarecida e uma cooperação ativa 
da parte do público são de importância capital para o melho-
ramento da saúde dos povos, a qual só pode ser assumida 
pelo estabelecimento de medidas sanitárias e sociais ade-
quadas (ONU, 1946).

É importante destacar que a Declaração Universal de Direitos 
Humanos (1948) tem inspirado importantes tratados de proteção 
dos direitos humanos (que fazem referência ao direito à saúde), de 
abrangência global (ONU) e regional (Sistemas Europeu, Interamericano 
e Africano). Dentro do sistema global, a ONU é responsável por meio 
do Conselho de Direitos Humanos pela fiscalização do cumprimento 
dos tratados firmados pelos Estados-Membros. Entre os principais 
tratados que formam o sistema global destaca-se a Declaração Uni-
versal de Direitos Humanos, o Pacto de Direitos Civis e Políticos e o 
Pacto de Direitos Econômicos e Sociais (PIOVESAN, 2006).

Tanto o sistema global quanto o sistema regional tomaram por 
base os valores e princípios da referida Declaração Universal (1948) 
de que toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe 
assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quan-
to à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e 
ainda quanto aos serviços sociais necessários, e ao direito à seguran-
ça no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou 
noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias 
independentes da sua vontade. 

As nações do mundo começaram a construir estes sistemas in-
ternacionais de proteção dos direitos humanos com o fim da Segunda 
Guerra Mundial. Dentro do continente americano foi criado o Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos, vinculado à Organização dos Es-
tados Americanos (OEA). Este Sistema é composto por dois órgãos: 
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de 1959 (Comissão 
IDH), em San José, Costa Rica e a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, de 1979 (Corte IDH), em Washington, Estados Unidos.
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Por um lado, a Comissão IDH recebe as denúncias e outras 
comunicações, referentes às violações dos direitos humanos, funcio-
nado como um verdadeiro elo entre as vítimas das violações e a Corte 
IDH. Nesse caso, Comissão IDH trabalha como órgão consultivo da 
OEA, devendo promover o respeito e a defesa dos direitos humanos. 
Possui competência para elaborar estudos ou relatórios, formular re-
comendações aos Governos, bem como solicitar destes, informações 
sobre medidas a serem adotadas em matériel de direitos humanos. A 
Comissão também deve velar pela promoção dos direitos derivados 
das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura 
(SALES, 2013).

Conclusões

Toda ação humana no mundo influencia não apenas a vida do 
agente, mas a de muitos. Então, que a atividade científica, teórica e/ou 
prática, tenha como finalidade primeira e diretriz das demais, o desen-
volvimento da pessoa humana e de suas comunidades.

O processo de conscientização e valorização dos direitos huma-
nos, que se inicia já na infância, por meio de ações de acolhimento, res-
peito, cuidado e responsabilidade para com o outro, deve ser permanen-
temente difundido e promovido em todas as áreas da atividade humana.

Direitos humanos estão em íntima relação com a saúde huma-
na, no sentido de contribuir também para a harmonia pessoal, inter-
pessoal e com o mundo.

É necessária uma revolução cultural para transformar o olhar, o 
pensar, o falar e o modo de agir das pessoas no mundo que as cerca, 
de modo a levá-las ao desenvolvimento pleno de suas potencialidades 
por meio do acesso igualitário aos bens necessários à realização da 
máxima dignidade existencial humana.

Referências

ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo. São Paulo: Cia. das 
Letras, 1989e.

CAMPOS,  Germán  J.  Bidart.  Teoría  general  de  los  derechos  
humanos.  1  ed. publicada em 1989 por La Universidad Nacional Au-
tónoma de México. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2006. 



174

FLORES, Joaquín Herrera. Teoria crítica dos direitos humanos: os 
direitos  humanos como produtos culturais. Rio de Janeiro: Editora Lu-
men Juris, 2009.

FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos e dos bens funda-
mentais. Trad. Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, Daniela Cader-
martori, Hermes Zaneti Júnior e Sérgio Cadermartori. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2011.

HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aber-
ta dos intérpretes da constituição – contribuição para a interpretação   
pluralista e “procedimental” da constituição. Traduzido por Gilmar  Fer-
reira  Mendes. Porto  Alegre:  Sergio  Fabris Editor, 1997.

LELOUP, Jean-Yves. Cuidar do ser. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

LUÑO,   Antonio   Enrique   Pérez.   Derechos   humanos,   Estado   
de   derecho   y constitución. 10 ed. Madrid: Editorial Tecnos, 2010.

MATTOS, R.A. As agências internacionais e as políticas de saúde 
nos anos 90: um panorama geral da oferta de idéias. Ciência e Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, v.6, n.2, 2001.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. Proclamada pela Assembleia Geral da ONU, 
em Paris, em 10 de dezembro de 1948. Disponível em: <http://www.dudh.
org.br/wp-content/uploads/2014/12/dudh.pdf>. Acesso em: 4.out.2016.

 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Pacto Internacio-
nal de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ratificado pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966. 
Disponível em: <http://www.prr4.mpf.gov.br/pesquisaPauloLeivas/ar-
quivos/PIDESC.pdf>.  Acesso  em: 4.out.2016.

______. Constituição da Organização Mundial da Saúde. Nova 
Iorque: OMS/WHO, 1946.
POPPER, Karl. Conjecturas e refutações. Tradução de Benedita   
Bettencourt. Coimbra, Almedina, 2006. 
PIOVESAN, F. Direitos humanos e justiça internacional. São Pau-
lo: Saraiva, 2006a.

SALES, Giorgi Augustus Nogueira Peixe. A efetivação das sentenças da 
corte interamericana de direitos humanos no Brasil. 2013. Dissertação 
(Mestrado em Direito) – Universidade Federal do Ceará. Faculdade de 
Direito, Programa de Pós-Graduação em Direito, Fortaleza, 2013.

http://www.dudh.org.br/wp-content/uploads/2014/12/dudh.pdf
http://www.dudh.org.br/wp-content/uploads/2014/12/dudh.pdf
http://www.prr4.mpf.gov.br/pesquisaPauloLeivas/arquivos/PIDESC.pdf
http://www.prr4.mpf.gov.br/pesquisaPauloLeivas/arquivos/PIDESC.pdf


175

TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. A humanização do direito 
internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.



176

CAPÍTULO 14

PARTICIPAÇÃO FEMININA NO MUAY THAI: 
SIGNIFICADOS, DESAFIOS E POSSIBILIDADES

Ricardheyne Borges Martins
Profissional de Educação Física pelo 
Centro Universitário Inta – UNINTA

Cyntia Monteiro Vasconcelos
Fisioterapeuta e docente do curso de Fisioterapia 

da Faculdade Uninta – Itapipoca

Introdução

As desigualdades entre homens e mulheres são notórias em 
toda a sociedade, isso acontece desde o surgimento da humanidade 
e tem raízes históricas. As mulheres foram excluídas por muito tempo 
de diversas atividades sociais, culturais, econômicas, esportivas, po-
líticas e entre outras. E por meio de muita luta, com passar do tempo 
conseguiram conquistar alguns de seus direitos (CARVALHO, 2011).

A procura pela prática esportiva por mulheres é bem mais tar-
dia que por homens, seja pela falta de incentivo ou por comodismo. 
Muitas são direcionadas a atividades mais delicadas e que incentive 
a feminilidade já na infância. O estereótipo é caracterizado como um 
conceito atribuído sobre característica da personalidade ou compor-
tamentos habituais de um ser. Levando em conta que a prática de 
alguns esportes tem como características força, explosão, agilidade, 
velocidade eles são caracterizados como esportes masculinos, ten-
do como contrapartida grandes exemplos de atletas brasileiras sendo 
referências mundiais nesses esportes; Rafaela Silva atleta de judô, 
Marta da Silva atleta futebol, Cristiane Justino - Cyborg atleta de MMA 
(artes marciais mistas), Aída dos Santos atleta do atletismo, entre ou-
tras grandes referências nacionais e internacionais (ALTMANN, 2017).

As características de alguns esportes acabam por muitas vezes 
limitando os seus praticantes, rotulando assim homens que praticam 
dança como afeminados e mulheres que praticam fisiculturismo como 
masculinas. Esses paradigmas estão sendo quebrados pela socieda-
de que busca a igualdade no âmbito do esporte, evitando assim o 
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equívoco entre comparação de gênero e orientação sexual (MELO e 
GIAVONI, 2004).

Existe uma distinção no conceito de sexo, gênero e sexualida-
de; sexo está relacionado ás definições biológicas fazendo referências 
a partes específicas e anatômicas do corpo, gênero é o que se refere 
ao social, não dependendo assim do sexo, e sim de como o indivíduo 
se percebe diante do mundo, já a sexualidade vem sendo considerada 
um padrão imposto pela sociedade com fatos históricos de que só é 
normal e permitido ser heterossexual (se relacionar com o sexo oposto 
ao seu) e que isso lhe torna superior a todas as pessoas que tem uma 
sexualidade diferente a essa. O comportamento de homens e mulhe-
res é um reflexo do que a sociedade impõe, refletindo nas escolhas de 
cores, de comportamento, de costumes e até mesmo na escolha por 
práticas esportivas (GUERRA, 2017).

Perante uma hegemonia da cultura sexista, o discurso sobre o 
esporte vem se sustentando na justificativa das diferenças biológicas 
do corpo humano. Nesse contexto a participação de mulheres em di-
versos esportes ainda é alvo de preconceito, os incentivos aos afaze-
res domésticos sempre foram relacionados ao sexo feminino, fazendo 
assim muitas mulheres ter um período de tempo inferior ao dos ho-
mens para práticas esportivas. Isso é evidenciado ainda na infância, 
quando as meninas passam mais tempo dentro de casa e os meninos 
têm uma liberdade maior para brincar na rua. A falta de incentivos 
públicos faz o esporte feminino ficar cada vez mais inacessível, se 
tratando de classe social, raça tudo isso tem uma grande importância, 
a falta de segurança é um fator que ajuda a essa somatória de falta de 
oportunidades (ALTMANN, 2017).

Os esportes considerados femininos, de uma forma geral, re-
querem graça e leveza. Ressaltada sempre pela mídia, a beleza e o 
apelo estético da mulher atleta de dança, natação, voleibol, equita-
ção, influencia cada vez mais o preconceito com a prática de esportes 
como futebol, lutas e outros. Ainda sobre a influência da mídia, há um 
maior incentivo aos campeonatos e competições de atletas do sexo 
masculino, dessa forma, estes são mais representativos e mais visí-
veis a sociedade, não buscando o mesmo incentivo para os campeo-
natos femininos (ADELMAN, 2003). 

O Muay Thai é uma luta originária da Tailândia, chamada anti-
gamente de boxe tailandês, sendo sua grande referência o Rei Tigre 
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maior lutador da Tailândia, com diversos benefícios físicos e mentais 
para seus praticantes vem ganhando as academias brasileiras e com 
a exposição de artistas como Sabrina Sato isso vem aumentando a 
prática por mulheres algumas na busca pela saúde e bem estar (LIMA, 
2017).

O incentivo á prática esportiva em diversos ambientes contribui 
para o empoderamento de meninas e mulheres no âmbito esportivo 
e social, com projetos idealizados pelas políticas publicas e organiza-
ções não governamentais. Conscientizando cada vez mais a mulher 
de sua responsabilidade e de que não existe sexo frágil, mostrando 
cada vez mais o potencial feminino para todas as práticas e com um 
desempenho efetivo em grandes competições, torneios e na vida so-
cial. 

O presente trabalho traz reflexões a partir de questionamentos 
sobre um assunto comum e que está em alta, que é a igualdade de gê-
nero na prática de esportes, esse processo é de extrema importância 
para que possamos incentivar a prática de esportes mais cedo ainda 
no âmbito escolar. Pois quando começamos a trabalhar a igualdade 
ainda quando criança isso se torna cada vez mais natural na vida adul-
ta, se quando crianças meninas e meninos puderem praticar dança, 
muay thai, futebol, ginástica, ou qualquer outro esporte, sem nenhum 
estereótipo, serão sem dúvidas uma geração de grandes atletas e de 
menor índice de preconceito a diversas atividades por meio de gênero 
e sexo.

Por meio dessa pesquisa espero contribuir e possibilitar o au-
mento de mulheres em várias práticas esportivas, incentivando o em-
poderamento de meninas, para que possam ser cada dia mais de-
tentoras de seus direitos e deveres, sejam eles sociais, esportivos, 
econômicos e políticos.

“Sim existe um problema de gênero ainda hoje e temos que 
resolvê-lo, temos que melhorar. Todos nós, mulheres e homens, temos 
que melhorar” (ADICHIE, 2015, p. 50). 

A luta por igualdade não influência na vida de uma única mulher 
e sim de muitas outras que se beneficiam diretamente por conquistas 
que até alguns dias eram tidas como impossíveis, mulher tem vez e 
tem voz, incentivar e apoiar é necessário, para que algum dia possa-
mos conseguir a verdadeira igualdade e respeito.
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Metodologia

A pesquisa foi realizada com o objetivo de compreender os sig-
nificados da prática de Muay Thai por mulheres do município de Sobral 
– CE, procurando identificar as representações sociais sendo o muay 
thai um esporte com características associadas ao sexo masculino, 
buscando auxiliar a diminuição do preconceito com a prática, procu-
rando observar os benefícios físicos e psicológicos da atividade.

Foi realizada pesquisas em livros, artigos e trabalhos que abor-
dam o mesmo tema, para que o embasamento teórico do tema fosse 
construído e por meio dele pudesse direcionar a pesquisa e a coleta 
de dados proposta na pesquisa. Percebendo a necessidade de igual-
dade nas práticas esportivas, com menos uso de estereótipos para 
definição do esporte a qual se quer praticar.  O embasamento teórico 
foi mostrando os aspectos importantes e o reflexo de um passado bas-
tante desigual.

As entrevistas foram realizadas de modo semi estruturadas, 
buscando também ouvir a respeito da vida das entrevistadas com si-
tuações cotidianas, para que por meio da história de vida de cada uma 
conseguisse observar os benefícios da luta na vida das mesmas e as 
dificuldades semelhantes ou diferentes enfrentadas por cada uma, de 
forma que consiga observar o perfil das entrevistadas e as possibilida-
des e conquistas que o muay thai e  desenvolveu na vida das mesmas 
de forma coletiva ou individual.

Estudo de campo descritivo e com abordagem qualitativa, ana-
lisando as informações recolhidas por meio de entrevistas e com a 
observação de itens de natureza subjetiva. Com o intuito de produzir 
conhecimento, e ter uma boa finalização da pesquisa proposta, algu-
mas áreas da ciência conseguem realizar uma pesquisa na percepção 
da relação do pesquisador com o sujeito a serem estudados e de es-
trema importância (MINAYO, 2002).

O presente trabalho foi realizado na Academia Apache Top 
Team, onde existe um grande incentivo á inclusão das mulheres em 
atividades de lutas, sendo as aulas realizadas em turmas mistas, sem 
nenhuma exclusão relacionada a sexo. Sendo composta por um nú-
mero de 22 alunas do sexo feminino. A academia localizada na Rua 
Castro Alves, 205, Alto da Brasilia, no município de Sobral-CE, ten-
do como responsável Thiago Apache, representante da International 
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Muay Boran Academy no Brasil, tendo como mestre e professor atuan-
te Anderson e Sabrina, com o período de dois meses dando início em 
outubro e término novembro.

Foram selecionadas mulheres que praticam Muay Thai na Aca-
demia Apache Top Team, que tenham acima de 18 anos. Não contribuiu 
com a pesquisa mulheres que tenham um período menor que três me-
ses filiada à academia e as que não estavam a vontade para participar. 

Os riscos foram mínimos, sendo evitado qualquer tipo de cons-
trangimento ao responder as entrevistas. As mesmas foram gravadas 
em ambiente privado e as informações foram todas usadas conforme 
a Res.CNS 466/12, na tentativa de reduzir os riscos e ainda teve a 
possibilidade de interrupção da entrevista caso o risco não fosse mini-
mizado. Os benefícios foram o estímulo à prática do público feminino a 
atividades de lutas, com o intuito de adentrar cada vez mais todos os 
campos dos diversos esportes, ressaltando também a importância da 
busca pela equidade dentro e fora dos tatames.

Os dados foram coletados através de entrevistas, em uma sala 
reservada no final da academia, a pesquisadora teve um auxílio de um 
gravador para que conseguisse guardar todo o material a ser pesqui-
sado, seguindo o roteiro de entrevistas semi estruturado, com o tempo 
mínimo de 30 minutos e máximo de 1 hora. Deixando a entrevistada 
a vontade para evitar qualquer tipo de constrangimento e conseguir 
chegar ao resultado final da pesquisa.

As entrevistas foram transcritas em forma de relatório e divi-
didas em categorias, para que através das mesmas conseguisse ob-
ter resultado satisfatório no presente estudo. Tendo como ponto de 
partida a fala das mulheres pesquisadas, constituindo sempre com a 
aproximação da realidade social, que não pode ser reduzida a nenhum 
dado de pesquisa (MINAYO, 2002).

O presente estudo foi submetido á avaliação do Comitê de Éti-
ca em Pesquisa (CEP-UNINTA) de acordo com a Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), também regido pela resolução, 
respeitando todos os preceitos éticos estabelecidos. Zelando pela le-
gitimidade das informações, privacidade e sigilo das informações, o 
projeto será submetido pela Plataforma Brasil e só dará início após a 
aprovação do Comitê.

Após a aprovação do mesmo a pesquisadora entrou em conta-
to com os participantes para explicar a pesquisa e solicitar a assina-
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tura do Termo de consentimento Livre e Esclarecido, para dar início a 
coleta de dados.

Resultados e discussão

Foram entrevistadas seis mulheres com idade mínima de 18 
anos e máxima de 32 anos, nas quais emergiram categorias de con-
gruências temáticas como: A busca pela saúde física e o apelo estéti-
co x Competição e Lado a lado com homens.

Busca pela saúde física e o apelo estético x Competição

Todas as participantes relatam que inicialmente a procura pela 
prática esportiva se deu com o objetivo de uma atividade dinâmica e com 
grande perda calórica, auxiliando na perca de peso e bem-estar físico, 
pois para as entrevistadas a atividade era eficiente apenas para isso.

 “No início eu estava atrás de uma atividade física que 
me identificasse e que fosse livre... [pausa]... que fosse 
uma atividade que eu me adaptasse por conta de não 
gostar de musculação e nem de nada muito peso, queria 
algo mais dinâmico”. (Lilás, 32 anos)

“Meu corpo mudou muito, em um ano de muay thai, foi 
a melhor escolha que fiz. Me sinto mais feliz e realizada 
comigo mesma, é um esporte que me fez ficar mais for-
te, mais bonita, levantou minha autoestima”. (Vermelho, 
28 anos)

Identificou-se nas falas que a prática significou uma via de aces-
so a um exercício físico dinâmico e com satisfação estética porque o 
dito “meu corpo mudou muito” significa muito para as participantes, 
tanto para a saúde física bem como na recuperação da autoestima.

A arte marcial Muay Thai possui muitos adeptos, na atualidade, 
de forma que promove excelente condicionamento físico e também 
estimula a mente, devido às técnicas aplicadas, que requerem não so-
mente força corporal, mas autocontrole e autoconhecimento e, assim, 
aos poucos foi entrando no mundo feminino (GRAÇA, 2015).  

Os treinos de Muay thai como qualquer outra prática esportiva 
traz diversos benefícios para o corpo, tonificando glúteos, braços, cos-
ta, barriga e pernas. Aumentando também a coordenação motora, os 
treinos são intensos e exaustivos, conquistando um condicionamento 
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físico imenso.  Porém os benefícios das lutas vão além do corpo, o 
auxílio no autoconhecimento, controle de suas ações e disciplinas são 
também benefícios de grande importância da atividade. Sendo pon-
tuado por todos o benefício de diminuição de stress.

“Consigo tirar todo o cansaço e preocupação do dia na 
hora do treino, sai de alma e mente limpa, equilibrada, 
tudo em seu lugar”. Vermelho, 28 anos.

Ao abordar o fato de serem mulheres e de se fazerem presen-
tes em um ambiente não tão comum para as mesmas, pude notar a 
inquietação que foi algo comum para as participantes, relatando algo 
que as incomodassem, algumas se sentem incomodas pelo fato da 
aceitação e dos rótulos impostos a elas. 

“Entrar em um esporte que pra todos os efeitos é como 
se fosse esporte de homem e ser mulher... [pausa respi-
ração profunda]... a questão é um pouco complicada, por 
conta que nós [mulheres] não somos aceitas, eles [ho-
mens] não aceitam que podemos ter a mesma capacida-
de de um homem, que podemos conseguir as mesmas 
graduações e até as mesmas conquistas no tatame”. 
Vermelho, 28 anos.

“Quando as meninas que lutam vêm treinar eu fico com 
medo, elas são mais fortes e muito masculinas. Nem 
deveriam fazer aula com a turma de mulheres. Deveria 
fazer aula só com as turmas mistas, acho legal quando 
elas [mulheres que lutam] ganham dos meninos fico me 
achando, mas tenho medo de treinar com elas [risos]”. 
Rosa, 18 anos

 Para as participantes, quando se fala em lutas já se imagina 
o quanto precisa ser forte e agressivo então não é um lugar adequa-
do para mulheres, é isso que ecoa e permanece em muitas mentes, 
meninas tem um perfil traçado como delicada e meiga. Culturalmente 
há um padrão estético que é usado para a definição de feminilidade e 
para masculinidade de tal forma que as mulheres são altamente des-
criminadas por estarem em um ambiente que as atividades praticadas 
sejam rotuladas como atividades masculinas, fugindo do padrão social.

[...] Induzem a acreditar que estas características já 
nascem grudadas ao sexo biológico e que são elas que 
determinam, em grande parte, os traços de caráter, o 
comportamento, as funções sociais, os espaços de per-
tencimento e as possibilidades de movimentação para 
eles e para elas. (GOELLNER, 2016, p. 184).
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Esse preconceito por vezes pode ser encontrado ainda nas es-
colas quando meninas que praticam algum esporte coletivo nas aulas 
de educação física e por vezes são mais ágeis que as outras e já sofrem 
algum tipo de constrangimento e com rótulos pejorativos. É possível iden-
tificar também que até mesmo mulheres ainda generalizam como mas-
culinas as colegas de equipe que decidem ingressar nas competições.

“Em 2015 depois de comecei a competir foi difícil para 
o meu pai aceitar e eu precisava da autorização dele, 
pois ainda era menor e as competições era na escola, 
ele dizia que filha dele era pra ser bailarina e não lutado-
ra... [risos]... foi onde me senti na obrigação de ganhar 
e mostrar que posso ser o que eu quiser, independente 
do que as pessoas pensem, essa competição era no jiu-
-jitsu e depois comecei no muay thai, nos campeonatos 
somos menos vistas que os homens, pois o índice de 
mulheres praticando artes marciais é menor, isso ainda 
por conta de muito preconceito, de mulheres, de homens 
e da própria família, como foi o meu caso. Já terminei na-
moro por esse motivo, ás pessoas só consegue nós ver 
diferente quando começamos a ganhar campeonatos e 
a avançar nas graduações”. Azul, 19 anos.

O que se apreende da contradição entre essas falas ecoa em 
um questionamento: “Praticar Muay Thai com o apelo estético não in-
comoda a sociedade, mas participar de competições não pode? 

A própria história do muay thai já relata que as mulheres 
sempre foram excluídas. Não podendo assistir e muito menos praticar, 
na Tailândia até hoje existe estádios que ainda é proibido à entrada de 
mulheres. Porém isso tem mudado, as mulheres estão quebrando as 
barreiras e se impondo em no campo esportivo, mesmo ainda tendo 
posições de acesso extremamente desiguais, com desafios maiores 
por ser mulher e esta no ringue.

Por causa destes estereótipos, mesmo querendo trans-
por essa barreira, ou seja, sair das atividades caracterís-
ticas reservadas apenas ao seu sexo, as pessoas teriam 
receio de fazê-lo por medo de ridicularizações do gru-
po social, ou mesmo com receio de serem excluídas ao 
serem rotuladas como homossexuais, carregando toda 
a carga de preconceito e discriminação que sofrem as 
pessoas com opções sexuais distintas da norma hete-
rossexual hegemônica (FERRETI et al, 2007, p. 63).

 As entrevistadas que participam de competições demonstram 
uma inquietação maior quanto falamos de estereótipos, pois as mes-
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mas são heterossexuais e relatam ouvir com frequência brincadeiras 
e isso já as constrangeu muito principalmente na adolescência. As 
mesmas são as atletas com maior graduação e tempo na academia.

 “Ainda existe muita resistência em relação a eles [ho-
mens], mas assim observo muito que quando a gente 
vai pra um treino diferenciado ou uma competição as 
pessoas acham que não somos heterossexual, que to ali 
não por mim, mas por querer me igualar aos homens, e 
essa nunca foi a minha intenção. Acho que o problema é 
julgamento ou generalização,  meu esposo ás vezes se 
assusta com comentários que escuta a meu respeito em 
competições... [pausa]... coisas tipo, “ela ai é mais ho-
mem que nós”, “ lá vai um homenzinho” isso já me cons-
trangeu muito, mas hoje já não importa. Só conseguimos 
respeito ganhando isso é fato, então os meus resultados 
falam sempre mais do que qualquer comentário triste e 
desnecessário”. Laranja, 26 anos.

O desempenho da mulher na modalidade ficou mais forte com 
medalhas e premiações em competições nacionais e internacionais, 
conseguindo então visibilidade para mulheres que praticam lutas, incen-
tivando não só a treinar como a também adentrar o mundo das gradua-
ções e competições. Para que começassem a ter credibilidade tiveram 
que se desdobrar com resultados, caso contrário, seriam apenas lutas 
totalmente insignificante. E por vezes até ironizadas por homens, onde 
só era transmitidos para exaltar a beleza e os corpos das participantes.

Um jornalista especializado em lutas se colocou esta 
questão ao indagar sobre a noite em que ocorreu a luta 
de “Iron” Mike Tyson x Seldon, em que uma das lutas pre-
liminares era de boxe feminino (Chisty Martin x Melinda 
Robinson): “O que foi mais legal? Assistir um apavorado 
Seldon se jogar na lona depois de um golpe relar em seu 
cabelo ou a Chisty nocautear Melinda em quatro assal-
tos?” (OHATA, 2005, p.D3). (FERRETI, Et all., 2007,63).

Lado a lado com homens

A necessidade em se defender foi um dos grandes atrativos 
na atualidade para que as mulheres se sintam seguras e protegidas. 
Deixando de lado a visão de sexo frágil, de limitação de espaço social 
abrangendo diversos espaços.

“Na graduação todos são iguais, todos nós somos le-
vados á exaustão homem e mulher, tem umas provas 
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que nós [mulheres] não precisamos fazer, mas eu faço, 
faço ate meu corpo não aguentar, [risos] não com por 
ninguém, faço por mim. No muay thai estou na 5º faixa e 
no jiu-jitsu na 2º faixa”. Vermelho, 28 anos.

“O preconceito existe, e de fato ele está mais forte em 
esportes assim, aqui somos respeitadas e respeitamos, 
mas ainda sim existe piadinhas do tipo, ‘vai apanhar de 
uma menina’, “há se até as meninas ganham vai ser fá-
cil.” Azul, 19 anos.

Quanto às agressões e ofensas pessoais, demonstram a natu-
reza preconceituosa por referir que a mulher não é “boa o suficiente”. 
Para Hryniewicz  e Vianna (2018), tais ofensas são percebidas em 
outros espaços que não se referem como tradicionais à participação 
feminina, como em cargos de liderança no ambiente do trabalho e 
portanto, ofensas são normalizadas  e difundidas cada vez mais como 
brincadeiras inofensivas e não como algo agressivo e que insulta.

 “Quando estamos treinando para competições os ho-
mens nos ajudam, pois eles tem mais força e acaba que 
pra competir para a gente é melhor, mas já bati varias ve-
zes na tecla de que quando eles vão competir, não que-
rem a nossa ajuda e acho isso muito errado, pois somos 
graduadas e temos a mesma técnica que eles. Muitas 
vezes já consegui ganhar de homens e não precisei usar 
força, a técnica  e a paciência mostra que conseguimos 
nos equiparar e ter bons resultados”. Laranja, 18 anos.

“O medo e a falta de informação ainda fazem com que 
a mulher sofra muitas coisas na vida, apenas por ser 
mulher”. Azul, 19 anos.

O relato das entrevistadas ressalta bastante as rotulações de es-
tar convivendo nesse esporte com homens, próprio pela permanência 
no esporte de combate e pela falta de incentivo da prática do mesmo. 
Ressaltando também que o maior incentivo da prática quando se trata de 
competição é de companheiras do mesmo sexo, pois alguns homens ain-
da desacreditam no potencial e na desenvoltura das mulheres para isso.

É notório que o espaço das mulheres no esporte está mudando e 
com uma ruptura de preconceitos que alcança diversos ambitos, com isso 
possibilita maiores oportunidades da prática para as demais interessadas, 
mostrando as vantagens e benefícios da prática para a vida feminina.

Hoje notamos que o público feminino que busca as aca-
demias para a prática de MT também percebe uma nova 
recepção por parte de seus técnicos e da própria aca-
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demia. Talvez a sociedade vendo mulheres praticando o 
MT hoje, as veja não como diferentes, mas como mais 
uma prática comum dentro das artes marciais. (MOLI-
NEIRO, 2010, p. 160).

Conclusão

No decorrer do estudo foi possibilitado constatar que questões 
referentes ao preconceito são abordados em diversos ciclos sociais, 
para que posso compreender que as mulheres podem adentrar os 
mais diversos lugares e não apenas se imitar ao espaço de casa, com 
responsabilidades familiares.

As proibições feitas impossibilitando as mulheres de praticar 
qualquer esporte que não tivesse compatibilidade com suas carac-
terísticas contribuíram diretamente para o aumento do preconceito. 
Após a ruptura dessa proibição foi notório o aumento e inclusão do 
sexo feminino no esporte, mas ainda consta uma desigualdade e des-
valorização.

No entanto, diante dos relatos feito pelas participantes, pode-
-se certificar que a pratica esportiva, especialmente o Muay thai tem 
crescido principalmente para perca de peso e tonificação muscular, 
logo após o contato com o mesmo as mesmas se possibilitam a dar 
continuidade como atleta, ou apenas como admiradora efetiva do es-
porte. Praticar e possibilitar a visibilidade das artes macias em geral 
para acessibilidade de todos é um dos maiores objetivos de algumas 
mulheres, criando projetos e diversos eventos para maior visibilidade.
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Introdução

Existem confirmações que ao praticar Atividade Física (AF) o 
ser humano apresenta uma postura positiva em relação a sua saúde 
buscando sempre um hábito de vida mais saudável. Portanto, ao par-
ticipar de um programa de exercícios, praticando de forma regular, a 
Qualidade de Vida (QV) melhora cada vez mais, uma vez que esse 
treino diariamente tem um impacto sobre a má alimentação, estresse 
exagerado e ainda atua sobre a dependência do álcool e de drogas 
psicoativas (STEIN, 1999). 

Os ginastas tinham a prática do exercício nus (gymnos – do 
grego, nu) o termo ginástico originou-se do grego gymnádzein que tem 
por tradução ‘treinar’, patronados pelo deus Apolo. Na Grécia Antiga, 
exercícios físicos realizados pelos soldados como montar e desmontar 
um cavalo, também como faziam os acrobatas no circo. Na Europa 
no século XVIII, Jean Jacques Rousseau, do posterior nascimento da 
escola alemã de Friedrich Ludwig Jahn, surgiu a utilização de movi-
mentos ritmados, de movimentos lentos, de flexibilidade e da prática 
do esporte, diante isso veio o avanço da ginástica moderna. Vários 
anos depois, veio a Federação Internacional de Ginástica que foi daí 
que organização aconteceu (PAOLIELLO, 2009).

Na Idade Média a ginástica perdeu sua importância devido a 
rejeição do culto ao físico e a beleza do homem. A ginástica era reco-
mendada somente para os homens, com objetivo de desenvolvê-los 
fortes e musculosos, esteticamente perfeitos para proteger a pátria. 
Gaio (2006, p.13) comenta que “a origem da Ginástica se confunde 
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com a da Educação Física” ressurgindo na fase renascentista. Langla-
de e Langlade (1970 apud GAIO, p.13, 2006) lembram que, de todos 
os períodos histórico-evolutivos, é o Renascimento que marca a ori-
gem de um novo olhar para os exercícios físicos, em especial para a 
Ginástica, com grandes contribuições que até hoje nos influenciam na 
redescoberta dos valores gregos, aparecendo assim nos teatros de 
rua, que motivavam que estavam vendo a prática e começavam daí o 
desejo da prática.

Os primeiros professores de Ginastica de Academia no Brasil, 
foram os estrangeiros. Por muito tempo, a tendência foi que os primei-
ros trabalhos sofressem influências europeias da Ginástica Rítmica 
de Dalcroze, do ballet e da dança moderna. Com o passar dos anos, 
foram fundamentados trabalhos de acordo com as necessidades do 
povo brasileiro, desenvolvendo-se métodos próprios voltados aos 
valores estéticos.

Alguns métodos de origem estrangeiras influenciaram direta-
mente a Ginastica de Academia até ela tomar o formato atual. Na dé-
cada de 1960 e 1970, Dr. Keneth Cooper comprovou sua eficiência 
para o emagrecimento, foram desenvolvidos nos EUA alguns métodos 
de treinamento que utilizavam música, passos de dança e exercícios. 
Foi trazida para o Brasil com o nome Ginástica Aeróbica (alto e baixo 
impacto), Chegou no Brasil, em 1997, o sistema Body Systems, desen-
volvendo suas aulas de ginástica e impactando o público de todas as 
áreas do bem-estar com o corpo (LOVISOLO, 2006). 

A base da ginástica pelo desenvolvimento dos exercícios físicos 
realizados, por ritmos de músicas adaptados por diversos exercícios 
da dança aeróbica tradicional forma uma estrutura de aula com estilo 
da música, passado por um professor de Educação Física que faz 
o planejamento da aula. A ginástica engloba modalidades, a prática 
tem série de movimentos de força, flexibilidade, agilidade, equilíbrio, 
coordenação motora e também aperfeiçoamentos físicos e mentais. 
Os benefícios são prevenção de doenças no coração, prevenção de 
doenças pulmonares, melhoria das capacidades físicas como força, 
resistência, redução de percentual de gordura, fortalecimento dos os-
sos, melhoria do bem-estar em geral (NOVAES, 2001).

Nos últimos anos, as mulheres viveram bastante transforma-
ções, principalmente, no que diz respeito a transformações físicas. 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) as mulheres 
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correspondem a maioria da população brasileira com 50,77%, e são 
as principais usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), geralmente 
enfrentam filas para seu próprio atendimento, mas também vai acom-
panhando crianças, idosos, parentes e familiares (BRASIL, 2011).

A vida adulta compreende dos 20 aos 59 anos de idade, in-
cluindo inclusive as faixas reprodutivas que correspondem dos 15 até 
os 44 anos de idade. As mulheres e os homens possuem desafios 
em relação a saúde similares, mas a saúde das mulheres deve ter 
uma atenção especial. Normalmente, as mulheres vivem mais do que 
os homens, porém, essa prolongação de vida do sexo feminino, não 
significa uma vida mais saudável. Acontece situações vivenciadas tão 
somente pelas mulheres, que a repercussão é tão negativa e é sofrido 
apenas por elas. Algumas dessas situações, como a gestação e o 
parto, não são enfermidades, mas são fases biológicas e sociais que 
trazem riscos à saúde e que implicam cuidados (BRASIL, 2009).

Na cidade de Sobral, município da região Norte do estado do 
Ceará foi criado a empresa Gold Academia que, no primeiro momento 
foi investido somente na musculação. Com o aumento de alunos e 
com visão de negócios, a Gold Academia montou uma sala de ginás-
tica que foi criada no mês de março de 2017, e no dia 13 do mesmo 
mês e ano, as aulas começaram a ser realizadas diariamente com 
duas turmas, uma no período da tarde e outra no período da noite com 
o público-alvo somente para mulheres, incentivando a mudança de 
hábitos diários para a melhoria da saúde e da QV.

Está sendo construída uma cultura de prática de AF com a gi-
nástica aeróbica, envolvendo diversas classes sociais, idades diferen-
tes. Algumas pessoas vêm a procura da prática após indicações para 
o tratamento de patologias, estética corporal, doenças. Entre elas, 
existem alunas com práticas regulares de atividades físicas e outras 
que nunca fizeram nenhuma prática corporal. As aulas sempre sendo 
ministrada por profissionais de educação física ou acadêmicas do cur-
so de educação física.

Metodologia

A pesquisa utilizada como parte fundamental deste trabalho, foi 
através de estudo um descritivo e estudo de campo quanti-qualitativo, 
coletando os dados de mulheres praticantes de ginástica aeróbica.        
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A abordagem qualitativa, na compreensão de Godoy (1995), 
existe três diferentes chances de se realizar essa pesquisa: o estudo 
de caso, o estudo de etnográfica e a pesquisa documental.

De acordo com Godoy (1995), a pesquisa qualitativa abrange 
um reconhecido espaço entre diversas chances de se estudar as ma-
nifestações que rodeiam os seres humanos e suas relações sociais, 
definida em vários ambientes. Diante algumas características simples 
identificam os estudos denominados qualitativos. Desta forma, o pes-
quisador vai a campo em busca destas manifestações, observando 
todos os pontos de vista que são primordiais (GODOY, 1995).

Quando se tem o objetivo de medida e vantajoso e convenien-
te, visando confirmar a análise das descobertas indicando a quantifi-
cação, que já entra a abordagem quantitativa. (POLIT; BECK; HUN-
GLER, 2004).

A pesquisa quantitativa nos estudos corporativos segundo Te-
rence e Filho (2006) oferece as opiniões, maneiras, ações, por meio 
de uma demonstração de estatísticas. 

A população foi composta por uma turma de mulheres do muni-
cípio de Sobral- Ceará e a turma fica localizada na Rua 10, s/nº bairro 
Cohab2 próximo à praça da Cohab2. 

População foi recrutada em 07/12/2018, com a proximidade da 
pesquisadora e da turma. Foram selecionadas 20 mulheres que já par-
ticipam há pelo menos 3 meses da prática, idades variadas entre 18 
a 50 anos, atividades físicas nos dias segunda, terça, quarta, quinta e 
sexta-feira de 16:00 às 17:00h e 19:00h às 20:00 horas.

Foram incluídas na pesquisa mulheres adultas entre 18 e 50 
anos, que se voluntariam para participar do estudo e assinaram os ter-
mos de consentimento livre e esclarecido, que praticam regularmente 
atividades de ginástica na Academia Gold, há pelo menos 3 meses.

Foram excluídas mulheres em faixa etária diferente da selecio-
nada para o estudo, faltantes nas atividades em mais de três sessões 
consecutivas, pessoas que não aceitaram os termos da pesquisa ou 
não participavam da ginástica com regularidade há três meses. 

Os dados quantitativos foram coletados por meio de uma pes-
quisa de campo com um questionário e uma ficha de avaliação antro-
pométrica.

Uma anamnese foi feita com perguntas especificas como: nome, 
endereço, telefone, escolaridade, saúde, se usa algum medicamento. 
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Os dados qualitativos, foram feitos através de perguntas se-
miestruturadas, com possíveis respostas de mudanças de hábitos, 
perguntas como: se já praticava antes atividade física, por quanto tem-
po, se houve alguma mudança depois que começou a prática, se no-
tou algum benefício no bem-estar físico e mental.   

Por meio dos instrumentos de coleta de dados, foram analisa-
dos os resultados através de distribuição de frequências e apresenta-
ção em tabelas, gráficos. A abordagem qualitativa analisa os resulta-
dos por meio de categorias temáticas seguindo a Análise Temática de 
Minayo (MINAYO, 2008).

Para essa pesquisa, o projeto foi submetido a análise de 
um Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), e foi aprovado pelo número 
00616818.6.0000.8133. Para a conclusão deste trabalho foram res-
peitados todos os princípios éticos estabelecidos pela Resolução nº 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

Os sujeitos da pesquisa receberam informações sobre os obje-
tivos da pesquisa e ao aceitar participar da mesma, assinaram o Ter-
mo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O estudo somente 
foi iniciado após a aprovação do CEP.

Resultados e discussão

Perfil das mulheres participantes 

Os resultados do presente estudo mostraram o perfil das mu-
lheres Praticantes de Ginástica Aeróbica na Gold Academia em Sobral 
de 2018, segundo a tabela 01.

Tabela 01: Perfil sociodemográfico das mulheres participantes de gi-
nástica aeróbica no município de Sobral, 2019.

VARIÁVEL MULHERES n TOTAL (%)
Idade:

18  a 20 01 5%
21 a 30 10 50%
31 a 40 05 25%
41 a 50 04 20%

Estado Civíl:
Solteiras 2,00 10%
Casadas 18,00 90%

Viúva 0,00 0%
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Nível de Escolaridade:
Ensino Médio 

Completo 18 90%

Ensino Superior 
Incompleto 01 5%

Ensino Superior 
Completo                                                                        01 5%

Fonte: Dados da Pesquisa (2019)  

Notou-se que as 20 mulheres selecionadas tinham uma idade 
que variava de 18 a 50 anos, com uma média 32 anos de idade. Dentre 
as participantes, as casadas tem um maior fluxo de prática na ginás-
tica (90%), 90% das participantes tinham ensino médio completo, 5% 
ensino superior incompleto e 5% ensino superior completo.

Sobre o perfil das participantes, nenhuma delas relatou que ti-
nha outras cormobilidade. Ao serem interrogadas sobre a prática de 
atividade física anterior, apenas seis participantes (30%) já tinham uma 
prática regular de atividade física. 

No que diz respeito aos componentes da qualidade de vida se-
gundo WOOQOL, a figura 1 apresenta uma síntese dos resultados:

Figura 01: Comparação das médias de qualidade de vida das mulhe-
res participantes por domínios, Sobral, 2019.

Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Com base nos resultados apresentados na figura 01, pode-se 
verificar que o maior escore de qualidade de vida refere-se ao domínio 
psicológico e o menor escore ao domínio ambiental. A maioria das 
mulheres reconhecem sua qualidade de vida como boa. 
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Esses dados reforçam resultados de outros estudos como de 
Silva e colaboradores (2012) e Vuillemin e colaboradores (2005) veri-
ficou-se uma relação positiva entre tempo de realização de atividade 
física e qualidade de vida. 

Quando perguntadas por escores específicos que interferem 
na qualidade de vida, índices menores foram associados à dependên-
cia de medicações e demais tratamentos para realização de suas ati-
vidades diárias e sentimentos negativos que lhes são experienciados 
rotineiramente. O que denota que embora se autoafirmem com uma 
boa qualidade de vida ainda convivem com experiências negativas no 
dia a dia. Enquanto que os escores melhores pontuados dizem respei-
to à autoestima e capacidade de mobilidade.

No presente estudo obtido do perfil antropométrico na avalia-
ção física, como dados de estatura, de massa corporal (kg) e de IMC 
(Índice de Massa Corporal) das participantes, são mostrados na tabela 
01. Os dados revelam que a média do peso corporal foi 71,57Kg e a 
média do Índice de massa corpórea foi de 29,01, fato este que contem-
pla valor no limite do sobrepeso para obesidade na classificação da 
OMS.  Essa classificação do IMC não foi relevante para reduzir es-
cores de qualidade de vida, bem como os escores específicos sobre 
imagem corporal e aparência. Historicamente o conceito de corpo belo 
modificou-se, mas estudos mais recentes afirmam que homens e mu-
lheres na atualidade reconhecem o corpo magro como mais belo e o 
corpo obeso como menos belo, ainda que conceitualmente autoima-
gem e aparência seja uma referência subjetiva para o indivíduo e cul-
turalmente relacionado (GOELNER, 2007; FREITAS et al, 2010).

Tabela 02: Perfil antropométrico (Estatura, Massa Corporal e IMC) 
das mulheres participantes de Ginástica Aeróbica, Sobral, 2018.  

PARTICIPANTES ESTATURA (cm) MASSA 
CORPORAL (kg) IMC

1 1,70 79,100 27,37
2 1,58 91,500 36,65
3 1,50 46,800 20,76
4 1,50 72,100 32,04
5 1,51 66,300 29,08
6 1,58 57,600 23,07
7 1,51 54,600 23,95
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8 1,64 66,800 24,84
9 1,61 69,400 26,77

10 1,60 68,600 26,80
11 1,65 97,900 35,96
12 1,50 65,800 29,24
13 1,53 66,500 28,41
14 1,57 70,400 28,56
15 1,68 120,50 44,80
16 1,55 66,600 23,60
17 1,60 56,400 23,48
18 1,57 52,450 36,33
19 1,49 69,000 27,99
20 1,64 93,000 30,58

Fonte: Dados da Pesquisa (2019)   

Em relação cintura/quadril com uma fita métrica, mediu-se a 
circunferência da cintura, na altura da cicatriz umbilical e a circunferên-
cia do quadril, porção de maior perímetro da região glútea. 

Luna (2011), fala em relação sobre o método antropométrico, 
que pessoas com elevada quantidade de massa muscular podem 
apresentar IMC elevado mesmo que a gordura corporal não seja ex-
cessiva.

Perfil das mulheres participantes e suas concepção.

Já estão bem consolidadas na literatura as alterações que o 
exercício físico provoca no corpo, no aspecto psicológico, no padrão 
do sono e consequentemente na qualidade vida,  as entrevistas fo-
ram desenvolvidas em diversos aspectos sobre a prática corporal 
das participantes, buscandoos significados para cada participantes, 
entendendo valores subjetivos e singulares para essas questões. Os 
gestos e falas das mulheres se tornam relevantes para compreensão 
o que é relevante para elas durante sua fala.No geral, as participantes 
estavam motivadas em falar e relatar uma melhoria na saúde física e 
mental a definir que tais práticas “alimentava” positivamente seu ego:

‘’Perdi peso demais, me deixa eu ver aqui, [pensou] e, se 
não me engano era 126kg hoje peso 117kg. Sentia mui-
tas dores nos ossos, nas pernas,nas articulações, prin-
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cipalmente no meu ‘tornoseleiro’ [aponta ao tornozelo]. 
Já hoje ainda sinto, só que bem menos. Atividade física 
na minha vida ajudou muito, hoje aonde eu vou levo ela 
comigo e recomendo a todos os jovens e idosos.’’ (roso 
– 07.12.2018). 

‘’Tenho mais fôlego nas atividades faço tudo e não fico 
cansada rápido como antes. Bem, de uma maneira que 
é muito boa as atividades, considero a ginástica aeróbi-
ca uma das melhores práticas, já fiz musculação mais 
faltava algo do tipo [pensou] motivante sabe?. Quando 
passei a conhecer esse ambiente[ apontou para a sala 
de ginástica] não parei mais as práticas de atividade físi-
ca.’’ (Lilás – 07.12.2018). 

Uma aluna começou sua prática de exercício físico nas aulas 
de Ginástica Aeróbica, para melhorar sua autoestima antes da sua 
gravidez a mesma já não estava insatisfeita com seu corpo, veio uma 
gestão não planejada e veio só aumentar de peso. As aulas tem feito 
sobre a autoestima e repercute no que elas definem de “seu ego” está 
alto e sua alimentação veio a ficar balanceada. As práticas têm feito 
sua resistência aos esforços aumentar, e tem melhorado nas tarefas 
realizadas em casa, como passar o pano e varrer.

‘’Sou mãe de um casal de filhos e des da minha primei-
ra gestação meu corpo mudou muito, já estava incomo-
dada com meu corpo, e vi a necessidade de mudança, 
praticar alguma atividade. […] e não só para o físico hoje 
sou mais feliz com a prática da ginástica aeróbica, aqui 
[apontou para a sala de ginástica] consigo esquecer os 
problemas que deixei em casa,construí novas amizades 
com minhas amigas da turma de ginástica e já eliminei 
peso e várias medidas, quando cheguei aqui [apontou 
para sala de ginástica] estava gorda demais, feia, só que 
já estava até melhorzinha, tive duas gravidez perto um 
da outra, antes da minha segunda gestação estava em 
crise no meu casamento, depois disso passei a me sentir 
feia, achando que o motivo de tudo que estava errado, 
estava em mi [apontou para si mesmo] sabe?! Tive uma 
gradivez psicológica onde tudo veio so a piorar, minha 
barriga queria que você [apontou para minha pessoa] 
vice na época estava enorme e dura como barriga de 
grávida mesmo, minha mestruação passou a não vim 
mais, quando descobri que era psicológica meu espo-
so e minha família passou a se aproximar mais, tipo me 
dando atenção, e se eu te contar[apontou para minha 
pessoa com uma cara de surpresa, com os olhos cheio 
de lágrimas] que ainda não parou por ai, quando veio mi-
nha gravidez de verdade perto de ter minha menina me 



199

deu AVC, foi constatado que era dos anticoncepcional 
que tomava por muitos anos, e já havia parado na época 
que tive a gravidez psicológica,depois que passou esse 
furacão todo em minha vida, resolvi mudar tanto por 
mi[apontou pra ela] quanto por meus filhos, cortei meu 
cabelo so as pontinhas[deu um riso] pintei meu cabelo, 
mandei alisar os cabelos, entrei aqui na ginástica[apon-
tou para a sala de ginástica] meu marido e minha família 
toda me dando total apoio. Hoje em dia trabalho, tenho 
meus dois filhos, meu esposo, e faço a prática da ginás-
tica aeróbica onde eu passei a ter o contato com novas 
pessoas, porque devido as sequelas do AVC fiquei um 
pouco retraída de ter novas amizades devido achar que 
as pessoas sempre vão perguntar o porque tive AVC, e 
isso me machucava muito porque lembrava de toda a 
quela época, só que veio a professora Caryenne com 
seu jeito cativante, firme, e ela sabia de todas as minhas 
limitações só que nunca deixou transparecer pra mi que 
eu era incapaz as vezes sabe?! Até eu achava que não ia 
conseguir fazer certas atividades que ela passa, só que 
ai ela diz [vai Margarida, não para] e quando eu ia ve já 
tinha feito tudo. Bom eu hoje em dia já perdi peso, tenho 
novas amizads, tenho muita coisa a melhor ainda porque 
tem dias que não suporto falar com ninguém, quando 
estou assim chego na aula de ginástica sem falar com 
ningém, aí as meninas começam a conversar e quando 
menos percebo já esqueci daquele mau humor que es-
tava.’’ (Amarelo – 07.12.2018).    

Praticantes de exercício físico como ginástica aeróbica, dança, 
lutas em grupo, funcional entre outras atividades, tem uma aceitação 
bastante positiva no sexo feminino, as aulas são animadas, uma passa 
incentivo para a outra e isso faz com que perca peso de uma forma 
alegre e fazendo novas amizades.

 A afirmação Segundo Rigo e Teixeira (2005), e que a prática 
regular em atividades físicas e sociais têm prevenção que evitam e 
diminuem o estresse, aumentam o ego, a prevenção de doenças e dão 
uma percepção positiva de bem-estar físico e mental, diante isso os 
benefícios só crescem. 

Mulheres em uma vida ativa.

Relatos das participantes nas entrevistas sobre a prática da 
ginástica aeróbica, que mudou muito o seu dia a dia trazendo mais 
ânimo para frequentar as aulas, e na sua vida pessoa, tanta pessoa 
como amorosa.
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 ‘’Depois que comecei a praticar ginástica minha vida 
mudou muito, hoje consigo fazer exercício físico e ter um 
bom animo no meu dia-a-dia, como se eu estivesse leve, 
sabe?.’’ (Roso – 07.12.2018). 

Uma das alunas relatou a respeito da sua vida sexual, que com 
a prática da atividade física, voltou a ter relação sexual com seu mari-
do, pois já fazia alguns meses após o nascimento de sua filha que não 
fazia devido estar indisposta e com vergonha de seu copo. 

‘’Primeiro comecei a fazer reeducação alimentar, depois 
eu fui praticar caminhada mas tinha preguiça de ir sozi-
nha, fui três vezes e não fui mais [a mesma sorriu]. Mas 
comecei a praticar as aulas de ginástica, assim eu fui 
perdendo uns quilo e fui vendo como a atividade física 
faz bem pra saúde. e não só para o físico hoje sou mais 
feliz com a prática de atividade física, até minha vida se-
xual com meu marido melhorou[a mesma sorriu] a mais 
tempo essa ginástica tivesse aparecido na minha vida[ri-
sos].’’ (Amarelo – 07.12.2018).  

‘’Vêm de modo muito bom, as coisas que eu não fazia 
antes hoje consigo fazer, você e mulher então consigo 
dizer, não conseguia fazer certas posições com meu ma-
rido na cama[ a mesma sorrindo muito], ficáva até com 
vergonha porque não conseguia, hoje ele mesmo me in-
centiva a não parar de fazer atividade física, porque ele 
e eu também notei que melhorei bastante na cama, alias 
em tudo[risos].’’ (Lilás – 07.12.2018).  

Com a chegada do final do ano, viu-se a necessidade de per-
guntar às alunas como vai ficar as práticas de atividades físicas diá-
rias, buscadas por elas, de forma espontânea. 

‘’Essa ginástica mudou minha vida, me influenciou muito 
em fazer atividades, hoje tenho uma mente mais aberta 
para qualquer atividade física, próximo ano estarei aqui 
para perder os quilinhos que vou ganahar na comilança 
do final do ano [risos].’’ (Lilás – 07.12.2018) 
 

Através da prática de ginástica aeróbica, compreende que a uma 
aceitação muito boa entre elas. E elas percebem a necessidade de uma 
vida ativa de práticas regular, mesmo nos finais de semana, que não tem 
a aula de ginástica, devido ao local funcionar de segunda a sexta-feira. 

‘’Aos finais de semana as vezes coloco músicas e fico 
dançando em casa mesmo, ou acordo pela manhã e vou 
caminhar por perto da minha casa. Assim eu tenho mais 
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resistência, e não fico tão ofegante na segunda-feira 
para voltar a rotina do dia-a-dia, hoje consigo fazer a 
aula toda sem ter muito cansaço sem ter muitas dores, 
não vou só até a metade da aula não, levo minha garra-
finha com agua e deixo sempre perto, para não precisar 
ficar saindo da aula para ir no bebedouro e perder o foco 
da aula.’’ (Roso – 07.12.2018). 

Com as práticas corporais da ginástica aeróbica, as necessida-
des de mudanças de hábitos diários são notórias, fazendo as mesmas 
procurem uma melhoria global em sua vida, pessoal e profissional.

Atentar-se nas entrevistas que todas as participantes conti-
nuam com a prática regular de atividade, algumas até mesmo aos fi-
nais de semana praticam, mas sem orientação de um profissional de 
educação física, só para não ficarem sem fazer nenhuma prática aos 
finais de semana. 

As entrevistadas informaram que se sentiam mais ativas, e 
que fazem a prática de atividade física para se sentirem melhor fi-
sicamente como mentalmente, apresenta uma boa resistência em 
todas as áreas, até mesmo as dores nas articulações tiveram uma 
melhora bastante significativa.

‘’Hoje posso dizer que sou uma mulher ativa, consigo 
ser uma boa dona de casa, limpar minha casa, lavar mi-
nhas roupa, práticar atividade física com mais vontade, 
cada dia que passa fico mais motivada em vim[apon-
tou para sala de ginástica] para as aulas de ginástica, 
porque além de melhor o meu bem estar ainda posso 
baixar  mais um  pouco a gordura né?[risos].’’  (Rosa – 
07.12.2018) 
 

Diversos relatos foram notórios, comparando como cada uma 
chegou e como a melhoria de cada uma estar tento no seu cotidiano. 
Seja lá, no seu físico, como na sua qualidade de vida. Como foi relata-
da pela participante Azul, que ela não observou com a prática a perda 
de peso, no entanto teve uma grande melhoria no modo geral. 

‘’Vou na mercearia a pé, volto a pé, antes não gostava de 
andar a pé sempre ia ‘’atrepada’’ na moto, essa mercea-
ria e um quarteirão na frente da minha casa, agora vou 
e volto a pé. As articulações não doem tanto porque não 
paro de fazer a ginástica. Mas perder peso, ficar magra 
não consigo, só que sei que precisava ir para um nutri-
cionista so que não dei ainda o primeiro passo.’’ (Azul 
– 07.12.2018) 
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O profissional tem por total aptidão para falar sobre alimenta-
ção saudável, com seus alunos. Sempre lembrar que para adquirir re-
sultados bons, precisa da alimentação correta com a atividade física, 
os dois sempre seguindo lado á lado para ser alcançado um melhor re-
sultado de uma forma geral, sempre preservando a limitação de cada 
aluno.  

Conclusão

Para compreender melhor o significado da prática de ginástica 
aeróbica, foram predominante o gênero feminino, destacando a qua-
lidade de vida de mulheres praticantes, foi reportada pelos sujeitos a 
associação positiva entre atividade física, interação social e sensação 
de bem-estar, além de repercutir, também no aspecto físico-motor e à 
saúde geral. A representação social da atividade física para o grupo 
de ginástica aeróbica tem uma dimensão muito bem aceita pelos par-
ticipantes da atividade física. 

 Os resultados deste estudo foram positivos para a promoção 
da saúde, para a qualidade de vida e para um estilo de vida mais ativo 
das participantes da prática de exercício físico de mulheres praticantes 
da ginástica, com as práticas diárias foram percebendo sua evolução 
e evolução de amigas do grupo ginastica, isso faz com que agreguem 
sempre uma vida ativa de exercício físico.  

Destaca-se além disso que certo mínimo de atividade física 
traz uma melhoria na saúde da mulher, logo, o controle da ansiedade 
pode reduzir, na maioria das vezes, melhorar a saúde mental, facilitar 
e fomentar o contato social e, influenciar favoravelmente a qualidade 
de vida, levando a uma melhor vida social na qual estejam presentes a 
prática da atividade física regular e a alimentação balanceada. Assim, 
poderá viver com mais qualidade e equilíbrio emocional. 

Encontrado na turma um desafio, que todas as participantes 
tentaram ter mais mudança de vida melhor do que a outra, e isso aca-
bava trazendo um transtorno na turma, algumas acabavam apontando 
sempre a parte crítica da outra companheira da turma, servindo de 
comparação ao quanto a mesma melhorou diferente da outra compa-
nheira, pois as mesmas se orgulham tanto de suas superações que 
sempre querem ser melhores. A partir boa das aulas foi a superação 
das participantes com a construção de uma nova ideia de estilo de 
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vida uma nova visão de atividade física com os novos hábitos sau-
dáveis, alunas sempre buscando sem pontual e dedicadas, a alegria 
sempre contagiando aquela outra que chegou desanimada.
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CAPÍTULO 16

MASSAGEM TERAPÊUTICA E DOR PSICOSSOMÁTICA:  
NOTAS SOBRE UMA PESQUISA-EXTENSÃO NO CENTRO 
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Andreia Pagani Maranhão
Docente do Centro Universitário Inta - UNINTA

Introdução

Este texto é uma sistematização inicial que objetiva contextuali-
zar os processos de adoecimento psicossomático e a busca por tera-
pêuticas integrativas, a partir de uma triagem realizada com 84 volun-
tários ao projeto de pesquisa e extensão “Óleo Essencial de Laranja 
(Citrus Sinensis) na massagem terapêutica em pacientes com distúr-
bios psicossomáticos”, coordenado por mim, no Centro Universitário 
INTA – UNINTA. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa com Seres Humanos na Plataforma Brasil – SUS em 06/12/18, 
através do protocolo CAAE nº 02330018.4.0000.8133. 

No referido trabalho, investigam-se os efeitos do óleo essencial 
de laranja na massagem terapêutica em pacientes com sintomas psi-
cossomáticos relatados. Como um dos objetivos específicos, espera-
-se rascunhar um perfil epidemiológico dos sujeitos da pesquisa e dos 
sintomas prevalentes, bem como oferecer subsídios teórico-práticos 
baseados em evidências às abordagens terapêuticas integrativas. 

As triagens foram realizadas com instrumentais validados no 
Brasil para avaliação física de dor e avaliação de saúde mental, de 
forma a produzir uma correlação psicossomática baseada em evidên-
cias consistentes. Foram utilizados o Inventário de Ansiedade de Beck 
– BAI, o Inventário de Depressão de Beck - BDI, o Boneco de Dor, no 
qual o paciente referencia anatomicamente os lugares de incômodo e 
dor e a Escala Visual Analógica, na qual o paciente indica o grau de 
dor entre 0 e 9. Após a anamnese, foram realizados testes palpatórios 
nos pontos de dor (tender points) e a inspeção da coluna vertebral.

Observa-se a predominância de sintomas justapostos com 
quase a totalidade de ansiedade. Tais dados apontam para necessida-
de de uma investigação mais densa sobre a emergência de um tipo de 
adoecimento social, caracterizado por dores difusas e somatização. 
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Práticas integrativas e complementares – racionalidades e mo-
dos de uso

O uso terapêutico das plantas é uma prática que acompanha 
os homens e mulheres em todas as civilizações das quais se tem no-
tícia. Nos escritos tradicionais de referência da Ayurveda ou Medicina 
Tradicional Chinesa, existem referências às propriedades curativas de 
várias plantas. Civilizações diferentes como os hindus, os egípcios e os 
chineses, por exemplo, chegaram a conclusões semelhantes sobre te-
rapêuticas com plantas específicas (cf. PATANJALI, 2010; BING, 2013).

De forma similar, as artes do corpo como a massagem, abran-
gem historicamente as principais formas de tratamento da dor crônica, 
das lesões osteoarticulares e da imobilidade. A massagem é uma lin-
guagem baseada no toque, que permite cuidar por meio da sintonia e 
da vibração do paciente, integrar os excessos e insuficiências através 
de uma sensibilidade sutil. 

Muito embora as terapêuticas naturais e os princípios de cura e 
conhecimento de si em todo o mundo venham ganhado espaço junto 
às populações por apresentarem menores fatores de risco e interven-
ções e por demonstrarem serem excelentes alternativas aos proto-
colos medicalizados, existe um hiato enorme entre as práticas tradi-
cionais de cuidado em saúde e as pesquisas conduzidas com rigor 
metodológico sobre seus efeitos, fundamentos filosóficos e técnicas, 
resultando numa falsa sensação de que tais saberes não se susten-
tam cientificamente ou são ‘crendices’.

A utilização dos óleos essenciais foi historicamente uma das 
principais estratégias terapêuticas em diversas culturas, mas a indus-
trialização e sintetização dos fármacos reduziu muito a procura e as 
práticas curativas advindas das plantas. Recentemente, as racionali-
dades tradicionais e as terapêuticas integrais que situam o sujeito em 
unidade com a natureza têm sido revalorizadas, pela crescente de-
manda das populações, cujos padrões de vida, adoecimento e morte 
têm sido profundamente alterados nas últimas décadas.

Com isso, a área da farmacologia tem se destacado na pes-
quisa exploratória sobre as propriedades medicinais das plantas e os 
benefícios da extração dos óleos essenciais, que são componentes 
protetores das plantas, asseguram seu crescimento saudável e ferti-
lidade. Através de diversas formas, como a destilação de arraste ou 
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a vapor, pode se extrair os ‘componentes vitais’ das plantas e já se 
percebeu que muitas de suas funções são relacionadas às atividades 
vitais do organismo humano (cf. FERREIRA, 2014, p.01-03).

Apesar deste avanço, os estudos com submissão dos animais 
conformam o padrão de pesquisa clínica. Gargano, por exemplo, apre-
sentou as propriedades dos óleos essenciais extraídos dos cítricos 
como ferramentas terapêuticas. Por meio de testes propriamente psi-
cológicos e posteriormente a análise da atividade cerebral, o autor 
detectou uma ação sedativa e relaxante nos animais submetidos aos 
testes (GARGANO, 2007).

Existe uma grande barreira moral à utilização de animais não 
humanos para obtenção de conhecimento. Tais dados não são signi-
ficativos do ponto de vista da transposição dos efeitos e da possibili-
dade de replicar as substâncias para o âmbito do uso humano, o que 
torna os testes em animais uma crueldade incólume. 

O especismo é uma filosofia da ciência e da vida que já se 
encontra logicamente ultrapassada, de tal forma que é possível – e 
necessário – construir saberes sem que estes estejam pautados na 
morte e no sofrimento dos outros animais. É preciso reconectar a ciên-
cia moderna às práticas populares de experimentação e transmissão 
cultural, absorvendo de forma crítica e rigorosa os saberes ancestrais 
que conformam toda uma racionalidade de cuidado e reconfigurá-los, 
fortalecê-los, ajustá-los ou corrigi-los, tendo o devir humano como su-
jeito das práticas e dos saberes que se desvelam na experimentação. 

É sabido que em todo o mundo, o perfil epidemiológico das 
populações aponta para um grande aumento de doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT) tais como doenças do trato osteoarticular e 
reumático, cardiopatias, cânceres, diabetes, obesidade, sintomas psí-
quicos etc, profundamente associadas aos modos de vida e consumo 
estabelecidos nas sociedades. 

Um projeto terapêutico capaz de responder a essa demanda 
exige, portanto, abordagens multidisciplinares, capazes de intervir si-
multaneamente em diferentes aspectos da vida e do adoecimento. Daí 
a necessidade de recompor a unidade no processo de produção da 
saúde e do cuidado.

O boom das práticas ‘alternativas’1 em saúde é um fenômeno 
visível há mais de três décadas. De acordo com o relatório do IPEA, 
1  Trata-se como ‘prática alternativa em saúde’ o conjunto de tecnologias e procedimentos que não 
se limitam às abordagens tecnocientíficas, mas se alinham aos saberes tradicionais (Cf. LUZ, 2005).
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o mercado da saúde cresce fundamentalmente através da assistência 
suplementar e dos seguros de saúde (cf. BRASIL, 1998, p. 13; 30-32). 
A partir deste ponto de vista, pode-se definir que a busca pela saúde 
tradicional e suas práticas terapêuticas parte de um conjunto de moti-
vações de ordem social, científica e econômica:

a) Em todo o mundo, práticas terapêuticas não invasivas têm 
ganhado espaço: cada vez mais, as pessoas têm procurado op-
ções naturais e holísticas de promoção da saúde. Consideran-
do que tais práticas têm mecanismos de autogestão e preven-
ção, é um tipo de conhecimento que tende à democratização 
dos processos de produção da saúde.
b) As terapêuticas tradicionais crescem em importância social e 
econômica. São práticas pouco interventivas e de baixo custo, 
e sua expansão tem sido promovida a despeito das constrições 
da crise. 
c) São oriundas de saberes e práticas milenares, que tomam 
contornos globais. Os métodos e abordagens terapêuticas, a 
despeito das variações regionais, tendem a se integrar num 
sentido de ampliação dos elementos que conformam a saúde 
(físicos, psíquicos, sociais, econômicos, culturais, ancestrais, 
espirituais, energéticos etc).
d) São áreas em largo progresso científico. Embora sejam fru-
tos de conhecimentos milenares e multiculturais, os métodos 
tradicionais têm se expandido com a globalização e os estudos 
científicos recentes têm produzido novos saberes e práticas, 
novas técnicas, protocolos e sobretudo, novas aplicações cabí-
veis aos perfis epidemiológicos vigentes.
e) São áreas pouco exploradas no SUS. Embora reconhecidas 
como parte integrante dos diversos níveis de atenção, é urgen-
te integrar as modalidades de medicina tradicional e comple-
mentar aos mecanismos de assistência.

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementa-
res (PNPIC) do Sistema Único de Saúde é um exemplo deste esforço 
em valorizar os biomas, os saberes e as terapêuticas naturais, con-
templando diretrizes e responsabilidades institucionais para oferta de 
serviços em Homeopatia, Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura, 
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Ayurveda, Medicina Antroposófica, Naturopatia, Plantas Medicinais e 
Fitoterapia, Termalismo Social/Crenoterapia, Reiki, Yoga, Arteterapia, 
Biodança, Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, Osteopatia, Qui-
ropraxia, Reflexoterapia, Shantala e Terapia Comunitária Integrativa.

Neste sentido, a perspectiva de tais práticas é contribuir a constru-
ção de formas de atenção e cuidado não medicamentosas, que acolham 
os sujeitos no processo de produção de suas pulsões de vida, nos espa-
ços de partilha e convivência, permitindo que os mesmos articulem dife-
rentes trajetórias de expansão da vitalidade em harmonia com a natureza. 

Pesquisa e clínica – metodologia e cuidado

A proposta mais geral do projeto é baseada numa pesquisa-ex-
tensão comunitária, cuja interface se desenha no cenário do Núcleo 
de Atendimentos e Práticas Integrativas – NAPI, do Centro Universi-
tário INTA, localizado em Sobral – CE. O NAPI é um espaço interpro-
fissional de atenção à comunidade, onde diversos atendimentos são 
realizados, como acolhimento social, coletas e exames, saúde da mu-
lher, acupuntura, psicoterapia, laserterapia, fisioterapia, odontologia, 
acompanhamento psicopedagógico, mat pilates, yoga, hidroginástica, 
assessoria jurídica, acompanhamento nutricional, imunização, além 
de atendimentos de urgência e primeiros socorros. 

Inicialmente, foi proposto um n de 8 pacientes, submetidos du-
rante 12 semanas a uma sessão de massagem terapêutica com óleo 
essencial de laranja diluído em óleo de côco inodoro a 2%. A amostra, 
desenhada por conveniência, foi construída a partir da utilização de 
um cartaz-convite, afixado em alguns dos murais de aviso da institui-
ção após a aprovação do comitê de ética. Mesmo sendo dezembro, 
em menos de 15 dias havia mais de 100 pessoas inscritas. 

O estudo descritivo, do tipo antes e depois, é um tipo de ensaio 
clínico não controlados, onde um grupo único de pacientes receberá 
a intervenção prevista, no caso, aplicações de massagem terapêutica 
com uso de óleo essencial de laranja. O controle é o próprio paciente, 
pois este responde questionários específicos para avaliação clínica. 
Este desenho inicialmente foi realizado em investigações educacio-
nais, e pode ser classificado como pré-experimental, pois a ênfase 
é a comparação entre o pré-teste e o pós-teste, sendo basicamente 
conduzido como um feedback sistemático (cf. FLETCHER et al, 2003). 
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Para definição do n final, foram realizadas triagens com 84 vo-
luntários/as com sintomas psicossomáticos autoreferidos, submetidos 
aos seguintes procedimentos:

A) Epidemiologia – Questionário sobre as variáveis socioe-
conômicas e morbidade;
B) Anamnese, Escala Visual Analógica e do Boneco de 
dor, para avaliação da dor;
C) Sintomatização – Inventário de Ansiedade de Beck e 
Inventário de Depressão de Beck

As triagens foram realizadas entre dezembro de 2018 e agosto 
de 2019, na Sala de Habilidades em Procedimentos – IV, um espaço 
reversível com três macas, uma mesa para anamnese e acolhimento 
e duas cadeiras, além de armário e pia para organização e higieniza-
ção. Todas as etapas foram relatadas no Prontuário de Atendimento 
Integrado – PAI e seguem um Protocolo de Operações Padrão – POP, 
previamente construído pela pesquisadora e aprovado pela equipe 
multiprofissional do NAPI – UNINTA.

Os inventários de Depressão e Ansiedade de Beck foram pu-
blicados durante a década de 1990 e atualmente são os testes mais 
confiáveis na autoavaliação dos perfis de ansiedade e depressão, sen-
do validado em vários países. São compostos de perguntas simples 
que são pontuadas com escores e levam pouco tempo para serem 
realizados. 

A variável dor foi avaliada por meio da localização, tempo de 
dor, intensidade, uso de medicamentos e outros recursos para seu 
alívio. Também foi perguntado sobre a presença de comorbidades do-
lorosas. 

A dor autoreferida foi coletada através da Escala Visual Analó-
gica – VAS, que é uma escala validada internacionalmente para men-
suração subjetiva da dor, convertida em escala anumérica para efeitos 
de registro (SANCHEZ et al, 2009). Este instrumento é utilizado ampla-
mente nos estudos de qualidade de vida dada sua simplicidade e sen-
sibilidade na escuta do paciente, fácil reprodutibilidade e universalidade 
no uso. Consiste numa linha com 10 marcações, onde 0 significa sem 
dor e 9, dor insuportável. O paciente avalia sua dor e marca a opção que 
lhe parecer adequada no momento, sem a interferência do pesquisador. 
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Outro instrumental de coleta foi o Boneco de Dor, já utilizado 
pela autora junto aos seus pacientes. Trata-se de um desenho ana-
tômico com vista posterior e anterior, no qual o paciente irá marcar 
os lugares que sente dor. Estudos semelhantes (BUENO E VIANA) 
obtiveram resultados com este tipo de instrumental, que supre a difi-
culdade de comunicação entre os profissionais e os pacientes, quanto 
à localização da dor. 

A terapêutica do toque 

A massagem é uma prática, um saber e uma arte terapêutica 
natural, não invasiva, tradicional ou contemporânea que objetiva ex-
pandir o equilíbrio e a unidade entre o ser e o todo universal. Atualmen-
te, é desenvolvida também com a finalidade de recuperar a saúde e 
expandir a qualidade de vida em casos de gravidade bastante variada. 

É uma das terapêuticas alternativas preconizadas pela PNICS, 
e está presente em diversas racionalidades médicas com técnicas 
específicas. De forma geral, maximiza a circulação do sangue e da energia 
vital, favorece o autoconhecimento e a consciência de si, organizando o 
tônus muscular e normalizando as funções sistêmicas. Daí seu grande 
potencial em dirimir dores, tensões, desequilíbrios energéticos e sintomas 
psíquicos. O toque é a interface entre o terapeuta e o paciente e pode ser 
na mecânica corporal ou nos limiares energéticos. 

A massoterapia é uma profissão regulamentada pelo ministério 
do trabalho e pode ser exercida por profissionais da saúde capacita-
dos especificamente para tal. Amaral indica que existem cerca de 60 
mil profissionais atuando na massagem terapêutica no Brasil, o que 
torna esta uma área bastante popular e requisitada nos cursos de for-
mação em saúde (Cf. AMARAL, 2016, p. 17). 

Atualmente, existem muitos métodos difundidos e uma grande 
variedade de técnicas modernas ou híbridas, desenvolvidas especial-
mente para a terapêutica. Mesmo assim, as massagens clássicas chi-
nesas (Do in e Shiatsu) e as hindus (Ayurvedica e Shantala) ainda têm 
bastante referência junto aos estudiosos, e coexistem de forma com-
plementar às técnicas modernas como Rolfing, RPG, craniossacral, 
Drenagem linfática, estética, desportivas, entre outras. 

De acordo com cada técnica, é comum a utilização de um veí-
culo de deslizamento, creme, pomada ou óleo, entre os quais o óleo 
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é o mais amplamente aceito como terapêutico. Desde as práticas na 
antiguidade, se utilizava o óleo essencial diluído em um outro óleo ve-
getal, para que o paciente receba os benefícios das propriedades da 
planta tanto através da absorção cutânea como da inalação indireta 
(AMARAL, 2016; CASSAR, 2001). 

A aromaterapia e a massoterapia são intimamente ligadas, pois 
ambas se desenvolveram de forma articulada, em circuitos de saúde 
integral e com base em descobertas unitárias. A massagem se torna 
mais potente com a aplicação dos óleos essenciais como também é a 
principal forma de absorção dos mesmos, tendo em vista que a pele é 
o maior órgão do corpo. 

Sintomas psicossomáticos – epidemiologia do comum

Já é parte do senso comum que as sociedades contemporâ-
neas estão se tornando espaços de adoecimento e frustração. As re-
lações sociais encontram-se esgarçadas e mediadas por veículos de 
comunicação de massa, que absorvem realidades distintas, reprodu-
zindo sentidos unitários espetaculares e por isso mesmo, aparentes. 

Se num primeiro momento, o ter se tornou superior ao ser, hoje 
o parecer é superior ao ter e essa supremacia da aparência é pro-
fundamente atomizante, tendo em vista que se baseia na falsificação 
ou manipulação da própria vida em função da espetacularização no 
espaço social, frequentemente confundido com a rede digital. Diver-
sos autores falam em empobrecimenteo ou em sujeição da vida real, 
recolocando a premissa do teatro espetacularizado que produz o “mal-
-estar social” de Freud.   

Entre os tipos de sofrimento psíquico mais frequentes na atua-
lidade, estão as diversas síndromes temporais, por exemplo, pânico, 
ansiedade e depressão. De acordo com Tavares, os tratamentos re-
produzem a alienação das relações sociais. “A tentativa de cura para 
o sofrimento tem como base, na maioria das vezes as intervenções 
psicofarmacológicas, as quais por sua vez são alicerçadas em pressu-
postos de ‘normalização’ do dos indivíduos” (TAVARES, 2010, p. 17).

De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saú-
de intitulado Depressão e outras desordens mentais comuns, publi-
cado em 2017, as estimativas globais de sintomas depressivos são 
ampliadas em 18,6%. No Brasil, a depressão atinge 5,8% da popula-
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ção (11.548.577 de casos registrados). Os sintomas relacionados à an-
siedade afetam 9,3% das pessoas, com 18.657.943 de casos (WHO, 
2017, p. 18). 

A depressão pode ser conceituada como uma doença de alta 
prevalência em todo o mundo. Difere das flutuações regulares de hu-
mor e das respostas emocionais de curta duração aos desafios da 
vida cotidiana, pela duração e intensidade, podendo se tornar uma 
séria condição de saúde, levar a um grande sofrimento e é a principal 
causa de disfunção nos espaços sociais (trabalho, escola, família) e do 
suicídio. “Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano – 
sendo a segunda principal causa de morte entre pessoas com idade 
entre 15 e 29 anos” (Cf. WHO, 2017, p. 07).

Ainda no documento, as expressões corporais (somáticas) ou 
sintomatologias externas são evidenciadas. Se estabelece uma dis-
tinção entre o transtorno depressivo maior, caracterizado por perda 
de interesse nas atividades da vida diária, humor deprimido, e dimi-
nuição do prazer e da energia; e a distimia, que é uma forma crônica 
da depressão leve ou moderada, cujos sintomas são semelhantes ao 
episódio depressivo, porém menos intensos e as pessoas convivem 
com eles como estressores quotidianos.

Já a ansiedade não é uma patologia como se habitualmente 
trata, mas um grupo de sintomas mentais caracterizado por ansieda-
de, incluindo a ansiedade generalizada (TAG) medo, pânico, fobias, 
obsessões-compulsões (TOCs), estresses pós-traumáticos (TEPTs), 
cujos sintomas podem ser mais ou menos graves, mas em geral são 
expressões crônicas de sofrimento, não episódicas (idem, ibidem, p. 
06-08). 

Nos últimos anos, a terapêutica oficial para os sintomas psicos-
somáticos tem sido baseada nos fármacos antidepressivos, inibido-
res da receptação de monoaminas como noradrenalina ou serotonina. 
São medicamentos que têm mostrado boa tolerabilidade e um espec-
tro amplo de uso, mas trazem efeitos colaterais importantes, como re-
tenção líquida, constipação, visão turva, dores abdominais, alteração 
do ph da flora intestinal e vaginal e por fim, dependência química (cf. 
BALLENGER, 2001).

Considerando a emergência de direitos para a população com 
sintomas mentais e o questionável padrão de eficácia da alopatia con-
vencional, a pesquisa com produtos naturais se torna uma forte espe-
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rança para a obtenção de novas perspectivas terapêuticas. A história 
evidencia a importância dos vegetais na cultura e na saúde dos po-
vos. A atividade ansiolítica, antidepressiva e antiinflamatória de alguns 
óleos essenciais tem sido demonstrada há muitos anos pelas tradi-
ções orais. Cabe aqui uma tentativa de evidenciar seus contributos 
com o rigor necessário às normativas contemporâneas da ciência.

Resultados e discussão

As triagens foram realizadas para democratizar a inclusão dos 
pacientes no projeto, tendo em vista a procura bem superior à capa-
cidade de resolutividade do serviço. Foram incluídos no estudo pa-
cientes que responderem afirmativamente aos seguintes critérios, por 
ordem de maior agravo:

a) pacientes com sintomas autorreferidos de sintomas psi-
cossomáticos, como ansiedade, fadiga, stress e depres-
são; 
b) dor referida, diagnosticada ou não, acompanhada de fa-
diga (HARRIS et al, 2005, IASP);
c) referência de dor crônica benigna pelo critério da IASP, 
ou seja, dor com mais de 3 meses de duração independen-
te da natureza nosológica ou da intensidade, não tumoral;
d) pacientes que aceitem participar do estudo e permitam 
a divulgação dos resultados.

As variáveis principais da triagem foram a identificação so-
cioeconômica, caracterização da dor, Escala Visual Analógica (VAS), 
Inventário de Depressão – BDI e de Ansiedade de Beck – BAI, ana-
lisados de acordo com as metodologias indicadas nos próprios proto-
colos, conforme evidenciado no Quadro I.

Quadro I – Instrumental de análise de dados da triagem
Variável Instrumento Modelo analítico

Identificação 
socioeconômica

Questionário elaborado com 
base nos indicadores do qua-
dro I 

Pontuação definida pelo 
IBGE e análise qualitativa
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Ansiedade e 
depressão

Inventário de Ansiedade de 
Beck – BAI

Protocolos validados com 
21 questões objetivas cujos 
escores definem graus ou 

tipos de sintomas
Inventário de Depressão de 

Beck (BDI) 

Intensidade da dor 
referida e fadiga

Régua de Escala Visual Analó-
gica – VAS

Atribuição de 0 a 10 pontos 
para a dor (0 a 2= dor leve; 3 
a 7= dor moderada; 8 a 10= 

dor intensa)

Boneco de Dor

Avaliação quantitativa (nº 
de pontos de dor referida) e 
qualitativa (dimensão corpo-

ral de dor referida)

Fonte: elaboração da autora

Ao longo do semestre de 2018.2 e 2019.1, as triagens foram 
realizadas, sendo validados 84 pacientes, entre 21 e 78 anos. No total, 
as mulheres foram as que mais procuraram o serviço, sendo 85% das 
pacientes que fizeram a triagem e 92% das selecionadas. 

Observou-se a prevalência de sintomas justapostos de ansie-
dade e depressão em 62 pacientes, dos quais 45 fazem uso de me-
dicamentos controlados. A população variou pouco de estratificação 
social, apenas 3 pacientes não se encaixavam nas categorias entre 
1 e 4 salários-mínimos, que demonstra o recorte social do serviço do 
NAPI, do processo de reconhecimento do adoecimento e de busca 
pela terapêutica, bem como da localização espacial e econômica da 
epidemiologia.

Em relação à sintomatização, a ansiedade é prevalente qua-
se na totalidade dos casos (80 pacientes), com graus de incidência 
moderado e elevado. Todos os pacientes que procuraram o serviço 
relatam dores nas costas entre 4 e 9 pontos da escala de dor. Os que 
foram selecionados apresentam sintomas concomitantes de distúrbios 
do sono (80%), dor de cabeça (75%) e palpitação (75%).

Conclusão

Ainda que uma descrição deste processo não seja corres-
pondente à totalidade em termos da multiplicidade e complexidade, 
pretende-se sublinhar uma realidade criada na medida que assim é 
experienciada e interpretada por um grupo de pessoas, social e cul-
turalmente territorializadas. A partir dessa especificidade, é possível 
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identificar padrões de demandas e processos de adoecimento e dor 
comuns, bem como possibilidades de mudanças estruturais na vida 
dessas pessoas. 

A triagem não encerra, mas inicia o processo de coleta de da-
dos. É evidente que esta etapa foi incluída no trabalho devido à de-
manda grande, e isso sinaliza uma necessidade social de pensar o 
mal-estar e conduzir propostas de cuidado mais permanentes. A gran-
de presença dos trabalhadores da instituição revela um processo de 
adoecimento no trabalho e mostra a universidade na disjuntiva de um 
espaço de cuidado e de agravo à saúde.

Durante esses encontros com os pacientes, a escuta de cada 
caso é o ponto de partida. Muitas queixas são difusas, e anunciam 
“não saber o que está acontecendo”, que põe a pessoa em circuns-
tâncias que a impossibilitam de manter as rotinas habituais de sua 
vida, trazendo-a para um estado de desaceleração, de observação, e 
“predisposição à mudança”, um estágio de transição no qual é muito 
mais fácil que ela transforme atitudes e hábitos, e em circunstâncias 
específicas, todo um modo de vida.

Cabe ao profissional a inserção da contingência na análise, 
conhecer os modos comuns de lidar com o adoecimento, os tipos 
de recursos e práticas que se utilizam no manejo do adoecimento. A 
produção de conhecimento sistemático sobre os processos de saúde 
produz uma relação multideterminada de educação das populações 
atendidas, e tem o papel de corrigir os saberes do senso comum, valo-
rizando o que é adequado e reconfigurando o que é mistificado.

 A percepção de um processo social de adoecimento surge 
como elemento de enfrentamento. O dizer na clínica evidencia as 
coisas e relações que existem numa esfera naturalizada. A produção 
saúde, de dispositivos de enfrentamento e de tecnologias do cuidado 
humanizado perpassa pela adoção de um ponto de partida, de uma 
negação que nasce como sintoma. O estranhamento de si, a dor e o 
desconforto diante da rotina são sabedorias do corpo, formas de co-
nhecimento que se nega à submissão. 

O cuidado implicado nas racionalidades não dominantes, nos 
saberes tradicionais e nas práticas integrativas é um modo de ressigni-
ficar a existência e uma forma de praxis heterodeterminada, um cam-
po de saberes em luta e renovação, pois apresentam a necessidade 
de espaços de autocuidado, empoderamento, saberes e práticas de 
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reinvenção, renovação, recomposição e energização que refaçam a 
plasticidade do corpo a partir de outras pulsões de vida e saúde, mos-
tra que a universidade deve ser um lugar de acolhimento e empatia.
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Introdução

As plantas medicinais são vastamente utilizadas e fazem par-
te da cultura popular. Estes vegetais apresentam fundamental impor-
tância uma vez que são dotados de atividades terapêuticas represen-
tando uma alternativa à terapia medicamentosa sintética (BADKE et 
al., 2012; BARBOZA et al., 2015). Sua utilização é tão antiga quanto 
a humanidade, constituindo uma base para o tratamento de diversas 
patologias (PIRIZ et al., 2013). Durante muitos séculos foram empre-
gadas de modo empírico, tendo suas ações científicas recentemente 
comprovadas (PEDROSA, 2012; CHOUDHARY et al., 2015).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) cerca 
de 80% da população que vive em países em desenvolvimento faz uso 
de plantas medicinais para os cuidados primários em saúde. O preço 
dos medicamentos associado com a grande ocorrência de efeitos cola-
terais, fez com que diversos pesquisadores se interessassem pelo as-
sunto, uma vez que as plantas medicinais são amplamente distribuídas 
pelo mundo, podendo ser usadas como fonte terapêutica para a preven-
ção e cura de doenças (EKOR, 2014; CHOUDHARY et al., 2015).
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No Brasil, as plantas medicinais influenciam demasiadamente 
na condição de vida das pessoas. Grande parte da população tem o 
uso de plantas com atividade terapêutica como uma tradição, isto é, 
utilizada e difundida de geração para geração. Esses dados estão di-
retamente ligados à grande biodiversidade brasileira, que representa, 
aproximadamente, 20-22% das espécies conhecidas de plantas em 
todo o mundo (DUTRA et al., 2016). 

Dentre as muitas plantas medicinais encontradas no Brasil, 
destaca-se a P. barbatus, conhecida popularmente como boldo na-
cional, boldo falso e malva santa. Pertencente à família Labiatae (La-
miaceae), a planta tem sua origem da África e é cultivada no Brasil 
(CUSTÓRDIO et al., 2015). 

Uma variedade de propriedades biológicas e terapêuticas são 
atribuídos ao P. barbatus incluindo sua ação hipotensiva, broncodi-
latadora, antitumoral, anti-inflamatória, gastroprotetora e antisséptica 
(PINTO et al., 2013). Estudos realizados por Veríssimo et al. (2014) 
verificaram também o potencial efeito antimicrobiano da espécie vege-
tal em bactérias patogênicas. Seus resultados demostraram atividade 
do extrato alcoólico das folhas contra o S. aureus, Staphylococcus 
epidermidis, Streptococcus pneumoniae e Escherichia coli. Araújo et 
al. (2014) também observaram atividade antibacteriana do P. barbatus 
contra E.coli e P. aeruginosa. 

Nesse contexto, diversos produtos são criados no intuito de in-
troduzir novas formulações no mercado farmacêutico, muitas delas à 
base de plantas medicinais. Dentre os produtos que podem ser formu-
lados a partir de plantas, destacam-se as preparações antissépticas 
(MIGLIATO et al., 2009). 

Agentes antissépticos são inseridos em preparações de limpe-
za principalmente com o objetivo de aliviar o odor corporal ou infecções 
de pele mais simples. A incorporação destes agentes antissépticos é 
direcionada aos micro-organismos presentes na pele, boca ou couro 
cabeludo (MIGLIATO et al., 2009). Dessemelhante dos antissépticos 
comuns, àqueles formulados a partir de plantas, representam uma 
alternativa de substituição aos antissépticos sintéticos, uma vez que 
causam menos danos à pele e ao ecossistema (HUBBARD, 2012).

Outra maneira de reduzir os danos causados ao meio ambiente 
é inserir nas formulações produtos reutilizados (MARCHEZAN et al., 
2014). Um exemplo comumente observado é a formulação de sabo-
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netes à base de óleo de cozinha reciclado. Marchezan et al. (2014) e 
Santos et al. (2015) formularam esses sabonetes e obtiveram como 
resultado um produto com boa estabilidade. Nessa perspectiva, o uso 
plantas medicinais em formulações associadas a substâncias reutili-
zadas compõem uma estratégia para melhoramento da sustentabili-
dade, justificando a necessidade do presente projeto. A utilização da 
P. barbatus para a formulação de sabonetes é justificada por ela ser 
comumente encontrada na Região Norte do Estado do Ceará e com 
comprovada ação antimicrobiana e antisséptica.

Metodologia

O estudo foi realizado no laboratório da Farmácia Escola e no 
Núcleo de Bioprospecção e Experimentação Molecular Aplicada (NU-
BEM) do Centro Universitário INTA - UNINTA e no Laboratório de Mi-
crobiologia da Universidade Federal do Ceará, campus Sobral.

As amostras de óleo de cozinha usado foram coletadas em re-
sidências situadas na cidade de Sobral, CE.

As folhas de P. barbatus, aproximadamente 1,5 kg, foram cole-
tadas do horto de plantas medicinais da Farmácia Viva de Sobral, lo-
calizada no bairro Sumaré, Sobral – CE. As folhas foram higienizadas 
e secas ao sol com intuito de retirar toda água existente no material 
vegetal. 

As folhas secas foram trituradas, pesadas e colocadas em uma 
bandeja plástica e foram adicionados 150 mL de álcool 77 °GL para 
cada 20 gramas da droga vegetal de malva-santa. O material perma-
neceu em maceração durante um intervalo de sete dias. Para a prepa-
ração da tintura foi utilizado um fator de correção, onde foi multiplicado 
100 mL de álcool por 1,5, representando assim as perdas tidas para 
essa preparação.

Para a produção do sabonete utilizando óleo utilizado, foi ne-
cessária a realização de um tratamento prévio para eliminação de im-
purezas. O tratamento consistiu em adicionar à 100 mL de óleo reutili-
zado, 4,5 mL de hipoclorito de sódio (NaClO) e 3 mL de água quente. A 
mistura foi colocada em funil de decantação e agitada vigorosamente. 
Permaneceu em repouso num intervalo de 7 dias em temperatura am-
biente. Foi desprezada a fase aquosa e foi utilizada apenas a oleosa, 
livre de impurezas. 
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Foram preparadas duas formulações de sabonete sólido com 
óleo reciclado a partir da tintura do P. barbatus na concentração de 
20%, uma formulação de sabonete com tintura a 5 % e outra a 10%. 
As formulações foram realizadas em duplicata. O preparo do sabonete 
base foi realizado de acordo com a tabela 1. 

Tabela 1: Formulação do sabonete base
Componentes Quantidades %

Gordura hidrolisada 28,55
Óleo reciclado 9,52
Óleo de coco 3,17

Soda 99 5,78
Água 14,59

Glicerina 7,61
Lauril éter sulfato de sódio 2,22

Álcool cetoestearilico 99ºGL 13,95
Açúcar cristal 14,59
Ácido cítrico q. s.*

*quantidade suficiente para ajuste do pH. 

Para preparação do sabonete, as gorduras hidrogenadas e os 
óleos foram pesados. A gordura hidrogenada foi colocada em um bé-
quer para posterior aquecimento em banho-maria, até que a mesma 
estivesse totalmente dissolvida. Os óleos foram acrescentados e fica-
ram sob aquecimento até atingir 75 °C de temperatura. Em seguida, 
a soda foi pesada e dissolvida em água. A mistura permaneceu sob 
agitação até a completa dissolução. A gordura, então foi adicionada à 
solução de soda quando a temperatura estava aos 70 °C, sob vigorosa 
agitação até a formação de aparência cremosa. Para a preparação 
dos sabonetes à 5 %, e 10 % os ingredientes foram calculados, consi-
derando que a tintura utilizada foi preparada a 20 %. 

As formulações foram avaliadas quanto ao seu aspecto, onde 
foram observadas as características macroscópicas do produto, a fim 
de identificar qualquer presença ou sinal de instabilidade.  A cor foi 
observada por meio visual, comparando-se a cor do sabão base com, 
e sem adição das tinturas e óleos essenciais, sob condições de luz 
branca (ISAAC et al., 2008). O odor foi avaliado diariamente, durante 
7 dias.
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Os sabonetes foram colocados em recipientes plásticos para a 
cura da massa, por sete dias. Em seguida, foram avaliados quanto aos 
parâmetros físico-químicos. Para determinação do pH, foi utilizado um 
pHâmetro digital, da marca Marte Científica. O resultado do teste foi 
obtido por meio da imersão do dos eletrodos do aparelho nas amos-
tras diluídas em água, solução a 10 %.

Para o teste da umidade, foram pesados 5 g das amostras e 
colocadas em aparelho digital de determinação de umidade da marca 
Marte, previamente ligado, por 30 minutos. Foi anotado o peso inicial 
das amostras, e após o intervalo de tempo, foi anotado o peso final, 
calculando-se assim, o valor da umidade de cada sabonete. 

Para os testes microbiológicos foram utilizadas duas cepas 
bacterianas distintas, sendo uma Gram-positiva: S. aureus (ATCC 
6538) e uma Gram-negativa: P. aeruginosa (ATCC 15442). As cepas 
bacterianas foram retiradas do estoque onde estavam armazenados a 
uma temperatura de - 20°C, em seguida, foi utilizada uma alíquota de 
50 µL para semear placas de Petri contendo 10 mL do meio de cultura 
ágar tríptico de soja (TSA) da marca Difco. O procedimento foi realiza-
do utilizando swab, por meio do método de semeadura por superfície 
(TORTORA; FUNKEB; CASE, 2012). Cada bactéria foi semeada em 
uma placa de Petri diferente. Após o processo de semeadura, as mes-
mas foram armazenadas em estufa à temperatura de 37°C durante 24 
horas. 

O inóculo foi preparado transferindo-se cinco colônias da cul-
tura bacteriana de 24 h para solução salina a 0,85%. As suspensões 
resultantes foram agitadas em vórtex. As cepas foram ajustadas de 
acordo com a escala de Mc Farland 0,5 que se baseia no grau da turbi-
dez formada pela bactéria quando em suspensão na solução salina à 
0,85%. Por meio dessa escala pode-se dizer que na suspensão bacte-
riana tenham cerca de 1.106 a 1.108 Unidades Formadoras de Colônias 
por mililitro (UFC/mL). Em seguida, foi realizado o teste de sensibili-
dade a antimicrobianos, utilizando um swab embebido na suspensão 
bacteriana previamente ajustada para realização do procedimento de 
semeadura na placa de Petri contendo TSA. Em seguida foram feitos 
os orifícios com diâmetro de 8 mm e colocados em seu interior cerca 
de 30 µL da solução do sabonete de P. barbatus (BERTINI et al., 2005; 
OPLUSTIL et al., 2010). Para isso, foi feito uma diluição do sabone-
te 5% e 10%, dentro do fluxo laminar sob condições controladas de 
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contaminação e luvas estéreis, simulando as lavagens das mãos com 
água. Além disso, foram colocados também na placa o controle positi-
vo, contendo Aseptol, sabonete antisséptico de referência.

Após o procedimento de preparação das placas, as mesmas 
foram incubadas na estufa na temperatura de 37 °C por 24 horas e, em 
seguida, os resultados foram observados para verificar a presença ou 
ausência de halos ao redor dos orifícios, os quais foram medidos os 
diâmetros em milímetros, com o auxílio de uma régua (OPLUSTIL et 
al., 2010). Todo esse procedimento foi realizado em duplicata. 

As médias dos resultados dos parâmetros físico-químicos e mi-
crobiológicos foram analisados utilizando o software Excel® versão 
2013 e programa estatístico Assistat, versão 7.7.

Análise e discussão de resultados

Os sabonetes formulados apresentaram viscosidade caracte-
rística de sabonete sólido, aspecto visual uniforme e boa formação de 
espuma, propriedade atribuída a adição do lauril éter sulfato de sódio 
(GOMES, 2011). 

A coloração dos sabonetes produzidos da tintura de P. barba-
tus foi influenciada pelos componentes da formulação, pois, não foi 
adicionado qualquer tipo de corante no decorrer do processo produti-
vo, figura 1. 

Figura 1: Sabonetes sólidos de P. barbatus com tintura a 5% (A) e a 
10% (B) 

Fonte: Próprio autor. 
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A pigmentação esverdeada mais escura adquirida pelo sabo-
nete à 10%, está relacionada a sua maior concentração de tintura do 
P. barbatus na formulação. Por conseguinte, a coloração mais clara, 
está relacionada à menor concentração de tintura da planta no sabo-
nete, tabela 2.

Tabela 2: Coloração dos sabonetes preparados à base da tintura de 
P. barbatus.

Sabonetes Coloração

Concentração à 5% de tintura
Tom esverdeado, tendendo para o verde 
mais escuro

Concentração à 10% de tintura
Tom esverdeado, tendendo paro verde 
mais claro

Com relação ao odor dos produtos, os mesmos apresentaram 
fragrâncias características de P. barbatus durante todo o período de 
estudo.

O aspecto físico-químico das formulações pode ser alterado de 
acordo com sua composição, seja por intermédio da adição de alguma 
substância ativa, ou mesmo devido aos excipientes acrescentados no 
produto. Além disso, processos como a temperatura, luz e umidade do 
ambiente, também podem alterar sua qualidade (ISAAC et al., 2008; 
OLIVEIRA, 2009). 

O pH das formulações é um fator importante a ser analisado, 
visto que é fundamental para manutenção da integridade da pele, pois, 
cada produto deve apresentar pH compatível com o da região onde o 
produto será aplicado. Os valores de pH dos sabonetes formulados 
não diferiram estatisticamente (Tabela 3), garantindo que a concentra-
ção do extrato não influenciou nos resultados de pH do produto.

Tabela 3: Média dos valores de pH dos sabonetes formulados com a 
tintura de P. barbatus

Sabonetes pH 
Concentração à 5% 9,19 a (± 0,1)
Concentração à 10% 9,22 a (± 0,2)

Médias seguidas de mesma letra não diferem a 5% em teste de Tukey.
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O pH da pele varia de acordo com as regiões do corpo, apre-
sentando em média um valor de 5,5. O ambiente levemente ácido da 
epiderme constitui uma importante barreira contra a contaminação por 
micro-organismos. O pH natural da pele é determinado pelas secre-
ções liberadas pelas glândulas apócrinas e endócrinas, que promo-
vem a formação de uma camada protetora sobre a superfície cutânea, 
conhecido como filme hidrolipídico (OLIVEIRA, 2009; MENDES et al., 
2016). Em uma formulação de sabonete, o pH é um fator que pode 
ocasionar problemas, entretanto, a utilização de um corretor de pH 
como, por exemplo, uma solução de ácido cítrico a 20%, é capaz de 
solucionar tais problemáticas (MERCADANTE; ASSUMPÇÃO, 2010). 

Os valores de pH das formulações se mostraram alcalinos. O 
ácido cítrico foi empregado nas formulações, para manter o pH dentro 
da faixa considerada aceita para produção de sabonetes em barra, 
que é de 10,5 (MERCADANTE; ASSUMPÇÃO, 2010).

Mendes et al. (2016) avaliaram em seus experimentos o pH de 
sabonetes infantis já disponíveis no mercado e observaram que for-
mulações sólidas apresentaram pH alcalino, com valores entre 10 e 
11. Por apresentarem pH alto, os sabonetes com propriedades alcali-
nas podem danificar a superfície da pele se usados rotineiramente ou 
continuamente. É preferível que esses sabonetes sejam utilizados em 
situações mais específicas ou, por curto período de tempo, para evi-
tar o ressecamento da pele, evitando assim, possíveis contaminações 
microbianas. 

O teste da umidade, apesar de não possuir legislação, é um 
teste importante para o controle da qualidade dos produtos, pois pode 
afetar a forma farmacêutica das formulações sólidas. Interferência no 
peso, aspecto e volume, podem ocorrer e, consequentemente, tornar 
o produto mais pegajoso ou mais amolecido (MARQUES, 2014). Po-
de-se observar que com o aumento da concentração de tintura houve 
um aumento no teor de umidade das amostras, tabela 4.

Tabela 4: Média dos valores de umidade dos sabonetes formulados 
com a tintura de P. barbatus

Sabonetes Umidade % 
Concentração à 5% 4,55 b (± 0,002)
Concentração à 10% 5,70 a (± 0,002)

Médias seguidas de mesma letra não diferem a 5% em teste de Tukey.
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As formulações de sabonetes sólidos do extrato de P. barbatus 
apresentaram inibição bacteriana, comprovada com a formação de halos, 
tanto contra as bactérias S. aureus como para  P. aeruginosa, tabela 5.

Tabela 5: Média dos valores de umidade dos sabonetes formulados 
com a tintura de P. barbatus

Sabonetes
Staphylococcus aureus 
Halo ( diâmetro em mm)

Pseudomonas aeruginosa 
Halo ( diâmetro em mm)

Concentração à 5% 25,5 (± 0,71) 29.5(± 0,71)

Concentração à 10% 33,5 (± 2,1) 35,5(± 0,71)

Controle Positivo 46 46

Controle Negativo - -

- Não houve formação de halo

O controle positivo utilizado no experimento foi o Aseptol®, que 
possui em sua composição substâncias com atividade antimicrobiana 
conhecidas, como o timol e o triclosan, eficazes contra algumas cepas 
de micro-organismos, como S. aureus, P. aeruginosa e S. epidermidis 
(LORENZI; MATOS, 2008). O Aseptol® produziu halos de cerca de 46 
mm tanto na placa semeada com S. aureus, como na placa contendo 
P. aeruginosa., figura 2.

Figura 2: Teste de sensibilidade a antimicrobianos, realizado com 
Aseptol®, sendo “A” S. aureus e “B” P. aeruginosa
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Giareta et al. (2007), realizaram um experimento com sabonetes 
à base detriclosano, um dos ingredientes ativos do Aseptol®. e com-
pararam a atividade antimicrobiana entre sabonetes com triclosano, 
clorexidina e óleo essencial de Achillea milefollium, contra cepas de E. 
coli, P. aeruginosa, S. aureus e Candida albicans. Verificaram que o 
sabonete contendo triclosan apresentou resultado de inibição desses 
microrganismos de 100%, indicando que o gesto de higienização das 
mãos é o suficiente para eliminar totalmente a presença de tais mi-
cro-organismos. Já nos trabalhos de Santiago et al. (2010), em que os 
autores avaliaram a atividade antimicrobiana de antissépticos frente a 
Corynebacterium pseudotuberculosis, uma bactéria classificada como 
Gram-positiva, o Aseptol® causou redução do crescimento bacteriano, 
porém, não foi observada a formação de zona de inibição completa. 

Os sabonetes produzidos apresentaram características seme-
lhantes na formação de halos, sendo o produto com maior concen-
tração da tintura, o que obteve melhor inibição das bactérias, figuras 
3 e 4. Experimentos de Sasikala, Prabakaran e Sathiyapriya (2014) 
demonstraram que a planta apresentou atividade contra Bacillus ce-
reus, E. coli e Lacto bacillus. Os autores mostraram que tanto o extra-
to aquoso, quanto o extrato com solventes orgânicos foram eficazes 
contra as bactérias testadas, sendo o aquoso, o que obteve melhores 
resultados. Além disso, observou-se que que a zona de inibição au-
mentou com o aumento da concentração dos extratos. No controle 
negativo, como já era esperado, não houve formação de halo.

Figura 3: Teste de sensibilidade a antimicrobianos, realizado com sabo-
nete produzido com tintura a 5% , sendo “A” S. aureus e “B” P. aeruginosa
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Figura 4: Teste de sensibilidade a antimicrobianos, realizado com sabo-
nete produzido com tintura a 10%, sendo “A” S. aureus e “B” P. aeruginosa

Outros autores que verificaram a atividade da malva santa con-
tra micro-organismos foram Veríssimo et al. (2013), que testaram o 
extrato etanólico da planta contra S. aureus, S. epidermidis, P. aeru-
ginosa, Enterobacter aerogenes, Salmonella enterica, S. pneumoniae, 
Acinetobacter calcoaceticus, E. coli e C. albicans. e verificaram que o 
extrato foi eficaz contra S. aureus, S. epidermidis, P. aeruginosa e S. 
pneumoniae. Já nos estudos de Araújo et al. (2014), os pesquisadores 
avaliaram a atividade da planta contra cepas bacterianas patogênicas 
e pode ser observado que o extrato etanólico da planta apresentou 
atividade moderada contra E. coli e P. aeruginosa. 

Considerações finais

A tintura de Plectranthus apresentou aplicabilidade quando in-
corporada em uma forma farmacêutica de sabonete sólido. Os sabo-
netes produzidos apresentaram aspecto homogêneo, com viscosida-
de adequada, coloração homogênea sendo verde escuro no sabonete 
produzido com a tintura à 10% e verde alguns tons mais claros no 
sabonete à 5%. Apresentaram odor característico e pH alcalino (9,18 a 
9,23), porém dentro dos valores considerados aceitáveis

Com relação a atividade antimicrobiana, o sabonete obteve re-
sultados satisfatórios contra S. aureus e P. aeruginornaosa, observa-
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dos pela formação do halo ao redor dos orifícios onde o sabonete foi 
inserido, podendo ser utilizado como antisséptico. Por ser tratarem de 
micro-organismos com alta adaptabilidade e resistência, e por causa-
rem uma vasta ocorrência de doenças relacionadas à pele e tecidos 
moles, à procura por novos métodos de tratamento se faz necessária 
e urgente. Sendo a utilização de plantas medicinais e produtos fitote-
rápicos uma alternativa viável, pois são escolhas menos agressivas à 
saúde dos indivíduos e de menor custo para a população.

Dessa forma, o presente trabalho se torna relevante, contribuin-
do assim com as bases literárias acerca dessa temática. Além disso, o 
sabonete formulado produzido a partir de óleo reutilizado é sustentável 
e contribui para a preservação do meio ambiente. 
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Introdução

O assunto em torno das drogas é um tema bastante recorrente 
nos programas televisivos, nas redes sociais, nas conversas cotidianas 
e principalmente entre as comunidades científicas de diversas áreas, 
onde se busca uma maior compreensão do que tem se caracterizado 
um fenômeno complexo. São muitos os olhares voltados para essa 
questão, o que promove uma discussão ampla e muitas vezes diver-
gente. Diante disso, há uma dificuldade de conceituar e classificar as 
drogas de forma consensual e unânime, pois o termo tem uso variado.

Existem várias hipóteses sobre a etimologia da palavra droga, 
pois sua origem é incerta. Para Vargas (2008), a mais plausível é que o 
termo deriva do holandês drogue vate que significa “barris de coisas se-
cas”. Com o passar dos tempos o termo ganhou inúmeras interpretações, 
de acordo com a época, a sociedade e a cultura na qual estava inserida.

Atualmente as drogas são definidas pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), sob uma perspectiva biológica, como substâncias 
que alteram as funcionalidades do organismo quando introduzidas no 
corpo humano atuando sobre um ou mais de seus sistemas. E são 
divididas em três categorias ou status sociolegal, a primeira é a das 
substâncias que são utilizadas como medicamentos, a segunda são 
as substâncias ilícitas (cocaína, maconha, heroína e etc.) e a terceira 
são as do consumo legal (cigarros, bebidas alcoólicas, cafeína e etc.).

De acordo com a legislação brasileira art.1º da Lei 11.343/2006, 
as drogas são “as substâncias ou os produtos capazes de causar de-
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pendência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atua-
lizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União”, ou seja, diz 
respeito às substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. 

Na linguagem comum, o significado mais atribuído às drogas 
se refere principalmente as substâncias psicoativas, especificamente 
às ilícitas, sempre associadas a algo ruim e nocivo, além de envolver 
muitos mitos e tabus (LIMA, 2013). No Glossário de Álcool e Drogas 
da Organização Mundial da Saúde (OMS) substâncias psicoativas 
são àquelas que quando consumidas alteram a consciência (BRASIL, 
2010), os efeitos provocados por elas podem possuir intensidades de 
leve à intensa, como o café e as anfetaminas, respectivamente.  

Alguns autores como Quinderé (2013) e Simões (2008) ressaltam 
que as drogas tem um significado que vai além das percepções e defini-
ções bioquímicas, pois existe uma construção do que ela representa ao 
longo de toda a história da sua existência na vida humana, de como os 
sentidos e significados surgem para cada pessoa subjetivamente. Sen-
do assim, elas não se limitariam apenas aos conceitos definidos por sua 
composição, mas principalmente pelos diversos processos de contextua-
lização sociocultural, havendo questões muito mais complexas em torno 
do seu uso, efeitos e existência. Segundo Carneiro (2008, p. 77) o uso de 
drogas psicoativas além do hedonismo (busca pelo prazer) químico e me-
dicação, proporcionam aos usuários oportunidades de uma busca “à alte-
ração de si, dos estados de consciência, cognição, afetividade e humor”.

A utilização de substâncias como o álcool e outras drogas que 
alteram a condição psíquica das pessoas não é um costume recente. 
Os povos antigos se utilizavam dessas substâncias para fins terapêu-
ticos, religiosos, em rituais e até mesmo como forma de expressão 
cultural. Segundo Simões (2008) o consumo dessas drogas são uma 
constante em várias sociedades, dos mais diversos lugares e tempos.  

Compreende-se que o consumo de substâncias psicoativas não 
é exclusivo da atualidade, no entanto, nos últimos cem anos o assunto 
tem tomado grandes proporções no cenário mundial, principalmente 
no que diz respeito às substâncias ilícitas. De mera coadjuvante na 
história da humanidade, algumas drogas passaram a ser interpretadas 
como grandes protagonistas responsáveis pelos principais problemas 
sociais e de saúde pública no Brasil e no mundo. 

As novas definições, administrações e frequências de usos são 
características do consumo atual que se diferem das sociedades ante-
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riores. É um fenômeno sociocultural contemporâneo que tem ganhado 
dimensões políticas e econômicas cada vez maiores, pois englobam 
diversos fatores, como tráfico, sociedade, cultura, vulnerabilidade e 
exclusão social, falta de oportunidades, instabilidade emocional, den-
tre tantos outros. 

Na sociedade contemporânea há uma representação das dro-
gas ilícitas como ameaça à saúde individual e coletiva, além da co-
nexão à criminalidade e a violência urbana. Há também um pressu-
posto de que todo usuário de substâncias psicoativas ilícitas é imoral, 
criminoso, marginalizado e etc., uma pessoa cujo comportamento é 
visto como condenável e objeto de políticas de controle e repressão 
(SIMÕES, 2008). 

As políticas públicas atuais são apoiadas no modelo norte-a-
mericano e fundamentadas pela Convenção Única sobre Entorpecen-
tes, que foi coordenada pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
em 1961 realizada nos Estados Unidos, onde se estabeleceu mundial-
mente a política proibicionista, no qual as intervenções se baseiam 
na punição e a prevenção é fundamentada no resistir, recusar, esqui-
var-se e nunca sucumbir à oferta (RODRIGUES, 2008; FIORE, 2012). 
Para muitos autores, esse modelo é ultrapassado e impede que outras 
questões a respeito do tema sejam debatidas. Simões (2008) diz que 
as ideias de combate e “guerra às drogas” são desastrosas, pois:

Pessoas sempre utilizaram drogas, pelos motivos mais 
diversos, nas circunstâncias mais variadas, e não há ra-
zões para supor que deixarão de fazê-lo. É crucial, por-
tanto, compreender a interpretação que os sujeitos dão 
à experiência com as “drogas”, de seu estado, da moti-
vação que os impele a um consumo repetido de deter-
minada substância, dos sentidos e razões pelas quais a 
consideram importante ou indispensável para satisfação 
de determinadas metas e necessidade (SIMÕES, 2008 
p. 14).

As políticas públicas brasileiras sobre drogas são regidas pela 
Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (SENAD) que faz par-
te do Ministério da Justiça e Segurança Pública, atuando juntamente 
com o Ministério da Saúde, ambos baseados na tentativa de reduzir a 
oferta e demanda de substâncias ilícitas no país. 

No início do século XX as principais intervenções eram feitas 
por instituições de justiça e entidades religiosas, em que o principal 
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objetivo era impedir o consumo de drogas. O usuário era visto como 
doente mental ou louco, no qual o tratamento se baseava na interna-
ção compulsória em hospitais psiquiátricos (MEDINA; NERY FILHO; 
FLACH, 2014). Embora se tenha novas perspectivas quanto às políti-
cas adotadas, ainda há uma visão jurídico-penal ou médico-psiquiátri-
ca com relação à forma de lidar com a situação, ou seja, o problema 
em torno dos usuários de drogas acaba por ser compreendido como 
caso de polícia ou doença mental (SÁ, 2008). 

Hoje as principais políticas de atenção ao usuário de álcool e ou-
tras drogas vigentes no país são relacionadas à saúde mental. No Brasil 
e no mundo, a Saúde Mental sofreu inúmeras mudanças políticas, so-
ciais e culturais, em que o hospital psiquiátrico deixa de ser o eixo prin-
cipal do tratamento e é substituído por uma rede de serviços com base 
na comunidade (TRAVALONNI, 2011). Tais mudanças são refletidas na 
Reforma Psiquiátrica e o surgimento da Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS), onde se busca olhares distantes do estigma e exclusão, atri-
buindo novos sentidos ao tratamento e cuidado das pessoas com trans-
tornos mentais, resultando em novos saberes e novas práticas.

Como eixo integrante da rede comunitária de assistência em 
saúde mental, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) surgem 
como uma alternativa ao modelo manicomial, proporcionando as pes-
soas com transtornos mentais um tratamento integral que vai muito 
além da medicação, internação ou punição. E para os usuários que 
possuem transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas ou 
que façam um uso problemático dessas substâncias, instituíram-se os 
Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-Ad), objeti-
vando construir uma estratégia eficaz de tratamento e atenção, onde o 
sujeito e seus anseios tornam-se o foco principal e não apenas o uso 
de alguma substância (MACHADO, 2015).

O Ministério da Saúde em conjunto com algumas outras áreas 
tem investido em dispositivos de atenção, tais como “consultas e gru-
pos na rede básica de saúde, em ambulatorial, leitos para desintoxi-
cação em hospitais gerais e hospitais psiquiátricos, clínicas especia-
lizadas e comunidades terapêuticas” (ECKHARDT; RAUPP, 2017, p. 
264), além de criar estratégias de redução de danos e administrar os 
CAPS-Ad. Estes últimos são considerados novas perspectivas e estão 
dentre os métodos utilizados mais defendidos atualmente para o trata-
mento dos usuários e dependentes químicos. 
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A Redução de Danos e riscos é uma das estratégias da Saúde 
Pública que visa reduzir as consequências do consumo de substân-
cias psicoativas, não necessariamente suspendendo o uso, através 
de ações preventivas e educativas. De acordo com MacRae (2008, p. 
306) “Sua premissa básica é a de que, uma vez constatada a ineficá-
cia das políticas proibicionistas em impedir o uso de drogas, o melhor 
seria ensinar os usuários a fazer um uso menos danoso à sua saúde 
e à da população em geral”.

Já os CAPS-Ad trabalham a prevenção, o tratamento e a rein-
serção social (ou novas inserções) através de oficinas terapêuticas, 
psicoterapia individual e em grupo, metodologias educacionais volta-
das para a coesão e não coerção. Estratégias essas que ao contrário 
das internações busca tratar do indivíduo em seu meio, juntamente 
com o auxílio da família e sociedade. 

Com as mudanças decorrentes da Reforma Psiquiátrica, os 
serviços em saúde mental passaram a contar com um trabalho multi-
profissional, dentre médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, as-
sistentes sociais, terapeutas ocupacionais, profissionais de Educação 
Física e etc. 

Incorporada a todas essas questões e fugindo das áreas mais 
tradicionais no âmbito da saúde mental destaca-se o papel do profis-
sional de Educação Física, que por sua vez tem funções que trans-
cendem à visão de atividade física apenas pelos seus benefícios fisio-
lógicos, mas principalmente, como bem ressalta Machado, Gomes e 
Romera (2016, p. 487) pelas “novas vivências de lazer, estimulando a 
autoestima, o respeito e a criação de novas rotinas”.

Alguns estudos indicam a prática corporal no tratamento de 
pessoas com transtornos mentais e usuários de álcool e outras drogas 
(FERREIRA; TUFIK; MELLO, 2001; ABIB et al., 2010; MATOS; NEVES, 
2011; ALVES; ARAÚJO, 2012; BRAGA et al. 2016;  SILVA et al., 2017; 
FERREIRA et al., 2017). Tais pesquisas demonstram que a prática de 
atividades físicas promove socialização, bem estar, estímulo ao convívio 
social, além de ser considerada uma alternativa saudável para minimizar 
os estresses da vida moderna, ao possuir funções terapêuticas. Sendo 
assim torna-se uma ferramenta de grande utilidade na recuperação e 
reintegração principalmente dos usuários e dependentes químicos.

Atentando-se para o fato de que as atuais políticas sobre dro-
gas no Brasil caminham vagarosamente, o presente estudo busca 



238

fornecer subsídios para a implementação de estratégias preventivas 
minimizando as consequências do abuso de psicoativos, além de res-
saltar a importância do CAPS-Ad e o tratamento humanizado proposto 
pelo mesmo, onde se é utilizada uma abordagem baseada em pers-
pectivas que transcendem as ideias preconcebidas sobre as substân-
cias psicoativas ilícitas e aqueles que a usam, e assim tendo um olhar 
mais amplo para que haja um debate consciente sobre o real problema 
na tentativa de ajudar essas pessoas e suas famílias.

O objetivo geral desse trabalho é compreender como se dá a 
participação de usuários de álcool e outras drogas num programa de 
atividades físicas no CAPS-Ad da cidade de Sobral – CE. Além de ob-
servar como se dá o desenvolvimento dessas atividades físicas dentro 
do programa, verificar a aceitabilidade dos usuários quanto à sua par-
ticipação e identificar que tipo de benefícios o programa traz dentro de 
uma dimensão psicossocial, incluindo uma melhor socialização com 
reflexos positivos na vida cotidiana. 

Metodologia

 Para atender os objetivos propostos o presente estudo de cam-
po teve como abordagem a pesquisa qualitativa proporcionando uma 
aproximação com as experiências reais do contexto pesquisado. Se-
gundo Minayo (2009, p. 21) a pesquisa qualitativa “trabalha com o uni-
verso de significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 
valores e das atitudes”. 

O método qualitativo também é caracterizado como uma inter-
pretação subjetiva sobre determinadas circunstâncias, em que se pre-
sume a coleta de dados com base nas relações sociais do pesquisador 
com o fenômeno pesquisado (APPOLINÁRIO, 2015). A pesquisa em 
questão pode ser classificada como qualitativa, pois permitiu uma in-
terpretação mais abrangente da realidade proposta, na busca por uma 
melhor compreensão, reconhecimento e explicação sobre as questões 
que envolvem a participação dos usuários do serviço CAPS-Ad em um 
programa de atividades físicas.  

O estudo foi desenvolvido no CAPS-Ad na cidade de Sobral 
- CE, no período de maio a junho do ano de 2018. A pesquisa foi rea-
lizada tanto CAPS-Ad como nos locais onde são desenvolvidas as 
práticas de atividade física, bem como o Ginásio Poliesportivo Plínio 
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Pompeu, a quadra e piscina do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da 
Universidade Vale do Acaraú (UVA). 

Os sujeitos que compreenderam a pesquisa foram os usuários 
de álcool e outras drogas que fazem tratamento no serviço, especifi-
camente usuários ou ex-usuários de drogas lícitas e ilícitas que pos-
suíam idade igual ou superior a 18 anos, que buscaram assistência de-
vido a problemas decorrentes do uso de substâncias psicoativas e que 
participam do grupo de atividades físicas propostos pelo CAPS-Ad.  

Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados: téc-
nicas de observação participante, registros em um diário de campo e 
entrevistas semiestruturadas. A entrevista semiestruturada é um pro-
cedimento de coleta de dados onde há um roteiro pré-estabelecido 
a ser seguido, entretanto há também a possibilidade de encaixar in-
formações imprevistas e espontâneas que venham a surgir durante a 
realização do processo (APPOLINÁRIO, 2015). 

A entrevista dessa pesquisa possuiu um roteiro básico com 
questões abertas, onde as respostas foram coletadas com o auxílio de 
um gravador de áudio e depois transcritas. Esse procedimento foi de 
grande importância na identificação da percepção do usuário quanto 
as experiências vividas dentro do programa esportivo, no que se refere 
aos reflexos da prática na vida social e cotidiana.

Outro método utilizado foi a observação participante que con-
siste em uma participação real de uma determinada situação, explo-
rando a realidade, através dos órgãos dos sentidos, onde se faz o 
contato direto com o fenômeno estudado (APPOLINÁRIO, 2015). Foi 
através da observação nos dias e horários predeterminados, com 
base em um roteiro que foi possível compreender como acontecem 
as intervenções do profissional de Educação física e como se dá a 
participação dos sujeitos durante o desenvolvimento das atividades, 
verificando principalmente a aceitabilidade dos usuários. 

As observações aconteceram durante o Acolhimento feito pelo 
profissional de Educação Física no CAPS-Ad, e durante as aulas nos 
grupos de esportes e de práticas aquáticas. O grupo de esportes e 
as práticas aquáticas são atividades desenvolvidas com usuários do 
CAPS-Ad e do CAPS Geral, em que todos participam juntos.   



240

QUADRO 01: Relação entre objetivos do estudo e técnicas de coleta 
de dados.

OBJETIVO TÉCNICA
- Observar como se dá o desen-
volvimento das atividades físicas 

dentro do programa.
Observação

- Verificar a aceitabilidade dos 
usuários quanto à participação no 

programa.
Entrevista

- Identificar que tipo de benefícios o 
programa traz dentro de uma di-

mensão psicossocial, incluindo uma 
melhor socialização com reflexos 

positivos na vida cotidiana.

Entrevista

 
A análise dos dados coletados foi feita por categorização te-

mática e descrição dos dados. O método de análise de conteúdo, se-
gundo Bardin (2010, p. 40) é “um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens”. Nessa etapa buscou-se esta-
belecer uma compreensão dos dados coletados, para afirmar a hipóte-
se da pesquisa e responder à problemática formulada inicialmente. As 
entrevistas foram transcritas e organizadas em categorias consideran-
do os objetivos do trabalho, apreendendo as falas dos usuários com 
auxílio teórico e através da experiência vivenciada em campo. 

Foi apresentado aos sujeitos que concordaram em participar 
da pesquisa uma breve explanação do estudo, em seguida foi feita a 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, contendo 
informações claras e objetivas sobre o protocolo de pesquisa. 

Buscando preservar a identidade e garantir o anonimato dos 
participantes da pesquisa, seus nomes verdadeiros foram substituídos 
por participante seguido de uma letra (A, B, C...) na transcrição e apre-
sentação das falas no capítulo a seguir.

Essa pesquisa obedeceu à resolução 466/2012, que estabele-
ce as diretrizes e normas que regulamentam as pesquisas envolvendo 
seres humanos. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP).  
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Resultados e discussão

Compreender a participação dos usuários de álcool e outras 
drogas em um programa de atividade física implica em decifrar signi-
ficados e sentidos atribuídos pelos sujeitos às práticas, ao tratamento, 
às relações com os companheiros e profissionais e principalmente ao 
serviço de saúde mental proposto pelo CAPS-Ad de maneira geral. 

 Para que pudesse ser feito um diagnóstico reflexivo, toda a 
análise foi feita com base nas informações obtidas nas observações 
e nos relatos dos sujeitos participantes da pesquisa. Os pontos que 
serão abordados a seguir visam alcançar os objetivos propostos pelo 
estudo inicialmente. Dito isto, foi possível identificar algumas catego-
rias e subcategorias apresentadas nas falas dos entrevistados como 
o perfil dos entrevistados e a relação com as substâncias psicoativas, 
percepção e busca pelo tratamento no CAPS-Ad, tratamento em ou-
tras instituições e a visão dos usuários sobre a atividade física dentro 
dessa perspectiva.

CATEGORIA I: Perfil dos entrevistados e relação com as substân-
cias psicoativas

Foram entrevistados sete usuários participantes do grupo de 
esportes do CAPS-Ad, onde todos são do gênero masculino, solteiros, 
com idade entre 18 e 44 anos, dentre os quais apenas três concluíram 
o ensino médio. 

No que diz respeito ao consumo de psicoativos foram relatados 
o uso de vários tipos de substâncias como maconha, cocaína, cigarro, 
álcool e etc., sendo este último o mais citado. Vale dizer que houve 
certo receio dos entrevistados ao responder sobre o consumo atual e 
também ao falar do uso das substâncias ilícitas por se tratar de uma 
prática ilegal. 

Como o público em questão relaciona-se a usuários em tra-
tamento, a maioria relatou não mais fazer uso de tais substâncias, 
ter diminuído o consumo ou fazer uso apenas da medicação prescrita 
pelo médico do CAPS-Ad. Dos participantes consultados apenas um 
declarou ter feito uso nos dias que antecederam a pesquisa. 

Diante dos dados coletados nota-se que há diferenças e se-
melhanças entre cada um dos participantes, sobre suas histórias pes-
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soais, relação com as substâncias psicoativas, o tempo de uso e de 
tratamento, as relações familiares e também quanto às experiências 
vividas em outras instituições. 

Cada entrevistado possui características particulares no que 
diz respeito ao uso de substâncias psicoativas, como por exemplo, o 
tipo de substância usada, o tempo de uso, o padrão de consumo e etc. 
Além disso, as situações relatadas são diversas quanto às experiên-
cias pessoais com as substâncias. Algumas falas podem elucidar bem 
essa diversidade de experiências:

“Eu tinha 13 anos quando comecei a usar, usava maco-
nha, rohypnol, artane, cheirava cola, cheirava solvente, 
misturei tudo... Rebite, fumava pedra, cheirava pó tam-
bém. Misturei tudo. ” (Participante A).

“Eu criancinha com 12 anos eu já usava. Bebia, fuma-
va cigarro, aí fui experimentar a maconha e aí gostei no 
momento... aí eu me viciei. Depois que me viciei na ma-
conha aí pronto, eu passei a usar outras coisas também. 
Eu usava com os meus amigos que eram alcoólatras 
também, usava junto com eles..” (Participante C).

 “Eu comecei a beber aos 11 anos, aniversário de família 
então... Comecei a beber. Aos 16 anos eu já tava bem 
problemático.” (Participante E).

“Foi por curiosidade, eu via meus amigos usando, falan-
do que usavam aí diziam que era bom e tal... aí foi por 
curiosidade mesmo. Aí eu usei a primeira vez, gostei e 
fui usando (...) o que eu mais usava era maconha, co-
caína eu só usava em festa, quando tinha festa assim, 
mas constantemente de manhã, de tarde e de noite era 
maconha mesmo. Só parava de usar pra dormir.” (Par-
ticipante F). 

As motivações que levaram os entrevistados a experimentar 
inicialmente as substâncias psicoativas citadas por eles são diversas, 
como a curiosidade, influência dos amigos, a socialização e etc., assim 
também como os tipos de substâncias utilizadas e as consequências. 

Ao analisar a situação por um viés estritamente bioquímico e 
proibicionista, seria possível dizer que a composição química da subs-
tância e o prazer associado ao uso relatado pelos Participantes C e F 
poderiam tê-los sentenciado a um consumo repetitivo, entretanto, não 
se levaria em consideração a subjetividade da experiência vivida por 
cada sujeito com determinada substância traduzindo-se na necessida-
de de consumir mais vezes. 
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Para Simões (2008) é preciso compreender a importância que 
o indivíduo dá a substância na sua vida e o que o faz recorrer constan-
temente ao consumo, traduzindo-se então em uma relação singular de 
cada usuário com a substância.

 Nessa mesma perspectiva Romera (2008) diz que para enten-
der o usuário de substâncias psicoativas é preciso levar em conside-
ração o tipo de substância, o indivíduo e o contexto social em que ele 
se insere, além disso, a autora ainda afirma: 

Considerar a inter-relação entre o tipo de substância pro-
curada, o indivíduo e o modo como este irá relacionar-se 
com a droga significa contemplar o usuário valendo-se 
de uma abordagem biopsicossocial preocupada com o 
ser humano e seu bem-estar (ROMERA, 2014, p. 305).

 Por isso, é preciso que os problemas que envolvam o abuso 
de substâncias psicoativas não sejam examinados de forma isolada e 
tratados por um único setor ou área de conhecimento. É necessário 
que se leve em conta todo o contexto sociocultural em que o usuário 
está para que se tenha uma visão mais ampla e completa da situação, 
além disso, que outros setores públicos também se envolvam nesse 
processo de forma que possam ser efetuadas ações que ultrapassem 
a ideia do usuário apenas como um doente, marginal ou alguém fraco 
e sem controle sobre suas ações. 
 
CATEGORIA II: Percepção do tratamento

 Muitos dos significados atribuídos ao CAPS-Ad pelos usuários 
ultrapassam a visão de um tratamento pautado apenas na relação 
usuário-substância. Acima de tudo o CAPS-Ad torna-se um espaço 
amigável reconhecendo toda a trajetória daquele indivíduo, o que se 
vê principalmente durante o Acolhimento realizado no programa, onde 
o indivíduo que procura tratamento tem um primeiro contato com os 
profissionais e a instituição. 

“Durante os atendimentos feitos no Acolhimento de hoje 
pude perceber a forma como eles (profissionais) lidam 
com os problemas trazidos pelos usuários, como abor-
dam questões delicadas com tanta sutileza, fazendo 
com que o sujeito não se sinta pressionado a falar ou 
fazer nada. Percebi também que há uma tentativa de 
construir um ambiente propicio a um diálogo aberto para 
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todos os envolvidos, a fim de se ter uma visão geral do 
problema e a partir disso ver quais as melhores alterna-
tivas.” (Diário de campo – 29 de maio).

Segundo Valério (2012) é preciso reconhecer as limitações dos 
usuários em abdicar o uso das substâncias psicoativas, indo além das 
portarias, normas e legislações que orientam a prática profissional. 
Além disso, para a autora deve-se respeitar a liberdade do usuário 
em decidir continuar ou não com o uso da substância mesmo saben-
do dos possíveis efeitos negativos do consumo abusivo, sendo muito 
importante que as ações dos profissionais de saúde visem sempre 
minimizar esses danos e riscos.

Cada usuário traz consigo diferentes experiências de vida, bem 
como diversos contextos que precisam ser considerados. Sendo as-
sim, é possível dizer que de certa forma toda essa bagagem contribui 
para que cada um dos entrevistados possua uma visão singular da 
instituição, e de que forma ela tem auxiliado durante o processo de 
tratamento em sua vida. Nas falas a seguir mostra-se a percepção do 
tratamento no CAPS-Ad para alguns dos entrevistados:

“Eles querem o melhor da gente, busca fazer a gente se 
recuperar e a gente busca o tratamento com sinceridade 
né? Querendo se recuperar também, com vontade da 
gente se recuperar” (Participante A).

“O CAPS-Ad pra mim até agora ele tá sendo bom por 
causa que eu tive umas recaídas, em 2006, o ano todo 
de 2006 eu tava tendo recaída com cachaça. Aí eu le-
vei a sério meu tratamento no CAPS-Ad aí até agora eu 
nunca mais provei na cachaça (...) esse tratamento pra 
mim no CAPS-Ad tá sendo muito importante pra mim e 
para os meus amigos também, por causa que a maioria 
dos meus amigos do CAPS também eu conheço, que 
eram alcoólatras também, outros em crise e a gente 
“tamo” sendo atendido (...) aí é importante tanto pra mim 
quanto pros meus amigos.” (Participante C).

“Eu vejo o CAPS-Ad como um órgão importante pra 
mim, assim, em momentos difíceis que eles tem me 
dado apoio, tem me dado bastante apoio... e o CAPS-Ad 
pra mim é importante demais.” (Participante E).

 Pelo que foi exposto nota-se que há diferentes sentimentos 
quanto ao CAPS-Ad, mas todos os argumentos reconhecem o ser-
viço de forma positiva. Assim também como em estudos realizados 
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por Lacerda e Fuentes-Rojas (2017) e Lima et al. (2015) os usuários 
percebem a importância do programa e dos elementos presentes nele, 
como nas consultas e distribuição de medicação, nos grupos e ativida-
des desenvolvidas, além de ser um órgão que realmente se preocupa 
com o bem-estar do usuário como no discurso do Participante A.  

A prática em saúde hoje é baseada nas prerrogativas da políti-
ca de humanização proposta pelo SUS e tem se configurado através 
das novas formas de acolher e cuidar, sendo assim faz-se do usuário 
parte integrante e importante do tratamento. Partindo desse pressu-
posto, Valério (p. 216, 2012) diz que cabe aos profissionais do CAPS-
-Ad “estimular o usuário a buscar outras possibilidades para se fazer 
existir no mundo e a trabalhar suas perdas, angústias e faltas.”

Buscando aproximação com o modelo da Política de Atenção ao 
Usuário de Álcool e outras drogas o CAPS-Ad desenvolve diversos tipos 
de atividades, como oficinas de reciclagem e marcenaria, aulas de infor-
mática básica, grupo musical e etc. As falas a seguir destacam a partici-
pação dos usuários em algumas atividades desenvolvidas pelo CAPS-Ad: 

“Por enquanto só participo do grupo de esportes e das 
consultas, mas eu tenho vontade de fazer o curso de 
computação, pra eu aprender a mexer em computador.” 
(Participante A).

“Lá no CAPS-Ad tem as outras atividades lá dos outros 
grupos (...) tá acontecendo o grupo de marcenaria lá, aí 
eu participo do grupo... A gente trabalha com madeira lá, 
fazendo artesanato lá, a gente faz um bocado de coisa 
lá que as pessoas pedem pra gente fazer, as coisas que 
elas mais gostam a gente faz lá.” (Participante C).

“No momento só no grupo de esportes (...) gostaria de 
fazer outras coisas.” (Participante F).

“Aí quando eu cheguei lá no CAPS-Ad eu conheci o pro-
fessor e ele foi me encaminhando pra outras atividades, 
aí eu fui ficando, na natação, futebol, grupo de caminha-
da, práticas corporais (...) hoje eu tô me sentindo bas-
tante melhor, tá entendendo? É bem melhor agora, cada 
vez que eu pratico mais atividades mais eu vou melho-
rando cada vez mais.” (Participante G).

As atividades relatadas pelos usuários são diversificadas, cada 
usuário procura algo pelo qual tenha afinidade e a partir de então pas-
sam a frequentar os grupos. Com base nas falas dos Participantes A e 
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F, ambos têm vontade de participar de outros grupos além do esporte, 
mas ainda não o fizeram ainda. Para explicar esse fato pode-se dizer 
que com relação às aulas de informática a turma ainda está se forman-
do para que se tenha um grupo mais sólido, e o participante F está no 
tratamento a pouco mais de quatro meses, e consequentemente se 
adaptando aos grupos.

Nesse sentido Souza e Pinheiro (2012) em estudo realizado 
com base nas oficinas terapêuticas grupais do CAPS-Ad, atentam 
para o fato de que os usuários percebem as oficinas como espaços 
de convivência, expressão, autonomia e troca de aprendizado, além 
disso, existe a possibilidade de promover uma reflexão sobre suas ex-
periências e transformação de estilo de vida. 

As oficinas terapêuticas fazem com que o usuário desenvol-
va novas habilidades, e assim se perceba enquanto ser humano, vivo 
e consciente de que há possibilidades de construir uma vida onde o 
consumo de sustâncias psicoativas não seja seu único objetivo diário. 

É interessante também destacar a relação conflituosa que se 
instala na vida familiar de alguns dos indivíduos com o uso descontrolado 
de algumas substâncias como no caso de Participante A e B:

“(...) antigamente quando eu usava drogas era difícil né? 
Porque era muito complicado, através da droga a pessoa 
se torna outra pessoa, se torna diferente (...) hoje em dia 
eu tenho comunhão, eu tenho paz com a minha família, 
só alegria e felicidade graças a Deus.” (Participante A).

“Antigamente era só briga porque eu usava muita droga 
qualquer dinheiro que eu pegava era... a minha vó, mi-
nha mãe me dava eu usava droga. Vivia lá tendo atrito, 
brigas, aí depois que eu parei agora tá legal!” (Partici-
pante B). 

Percebe-se que eles atribuem à substância as causas dos con-
flitos familiares, o que se concretiza quando os mesmos relatam ter 
melhorado quando o consumo cessou. Para Schenker e Minayo (2004) 
com o uso abusivo de álcool e outras drogas há uma dificuldade de 
manter as estruturas familiares funcionando, em consequência da di-
ficuldade de regular as relações e afetos. Fatos como esses podem 
explicar o empenho da família na busca do tratamento na tentativa de 
reestruturar os laços e fortalecer vínculos perdidos diante do consumo 
abusivo de substâncias.
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 Entretanto, de acordo com Paz e Colossi (2013) a família pode 
ser tanto um fator de proteção como um fator de risco à dependên-
cia química, ou seja, os reforços familiares podem ser tanto positi-
vos como no caso da iniciativa, motivação e estímulo ao tratamento, 
quanto como um dos fatores que impulsionaram o uso disseminado de 
determinadas substâncias. 

Sabe-se que atualmente existem algumas instituições que tra-
balham no tratamento e reabilitação de pessoas com problemas de-
correntes do uso abusivo de álcool e outras drogas, como é o caso 
dos CAPS-Ad, das casas de recuperação, das clínicas de reabilitação, 
hospitais psiquiátricos e etc.

Os relatos a seguir falam das experiências vividas por alguns 
entrevistados no tratamento em diferentes tipos de lugares abordan-
do algumas diferenças encontradas por eles entre o CAPS-Ad e as 
demais instituições: 

“Eu estive preso em um manicômio em Fortaleza (...) a 
diferença é muito grande, por causa que quem vive no 
manicômio lá... é as muralhas gigantes lá e a gente 
não podia sair lá, as vezes acontecia violência lá os 
presos querendo se matar lá, aí a gente lá pelo meio 
deles também, suportando tudo também... aqui agora tá 
mais melhor pra mim eu sendo atendido pelo CAPS-Ad, 
faço minhas atividades no CAPS também, os grupos, 
participo do esporte também que era uma coisa que eu 
tinha abandonado também.” ( Participante C).

“Depois do tratamento no CAPS-Ad eu também passei 
uns dias numa casa de recuperação, mas foram dois 
dias e pedi pra ir embora, é porque eu acho que não re-
cupera ninguém, porque lá não é tratamento não. Porque 
eu acho que ali virou comércio, na verdade o interesse 
deles não é recuperar ninguém, financeiramente falando 
(...) eu vejo a casa de recuperação como um meio finan-
ceiro pra quem abre as casas de recuperação. E não é 
trancando a pessoa dentro de uma fazenda e deixando a 
pessoa por vários meses presa lá dentro que vai recupe-
rar a pessoa, porque assim que ele sair vai procurar, ele 
vai passar por bares, vai passar por locais onde vendem 
drogas, tem os amigos que usam e isso não é recuperar. 
Recuperar é você ter consciência de que você vai passar 
por aquilo e você vai dizer “olha, eu não posso”, eu tenho 
problemas com isso e eu não vou usar isso. Tratamento 
é isso aqui, é o esporte, é você ocupar o seu tempo com 
alguma coisa, é isso!” (Participante E).
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Na fala do Participante C fica nítida a violência em meio a que 
vivia durante o período que passou no manicômio, ele também reco-
nhece que o tratamento atual é melhor, ou seja, com a Reforma Psi-
quiátrica Brasileira e os manicômios fechados, os internos passaram a 
fazer acompanhamento no CAPS tornando-se uma alternativa melhor 
se comparados ao modelo manicomial antes vigente. 

Para Quinderé e Jorge (2010) as transformações decorrentes 
da Reforma Psiquiátrica Brasileira que ocorreram na saúde mental nas 
últimas décadas caracterizaram uma nova visão de tratamento para 
pessoas com transtornos mentais, e os CAPS se tornam dispositivos 
estratégicos na construção de novos saberes e práticas. 

Os dois relatos dos participantes tornam-se interessantes pelo 
fato de que ambos aconteceram em épocas distintas, onde o Partici-
pante C passou cinco anos em um manicômio entre 1990 a 2000 (o 
mesmo não soube definir com precisão a data), e o Participante E em 
uma casa de recuperação há poucos anos.  

Nesse sentido, a fala do Participante C atesta a evolução das 
políticas públicas no âmbito da saúde mental. Contudo, em relação à 
fala do Participante E percebe-se ainda uma distância entre as transfor-
mações nos cuidados à cerca da “área da loucura” e a defesa dos di-
reitos dos usuários de substâncias psicoativas, onde até mesmo alguns 
militantes da Reforma Psiquiátrica consideram que a única forma de 
cuidar desse público é através de “uma internação fechada e de longa 
permanência.” (ASSIS; BARREIROS; CONCEIÇÃO, p. 585, 2013). 

Com relação à fala do Participante E observa-se também que o 
mesmo não considera eficaz o tratamento nas Comunidades Terapêu-
ticas (CT) ou Casas de Recuperação, considerando as mesmas como 
um “meio financeiro”. Além disso, ele ainda discursa sobre o fato de 
que um tratamento que isola o sujeito do ambiente em que ele vive é 
ineficaz, pois quando “presos” não tem contato nenhum com a subs-
tância, os lugares de acesso, os amigos que também consomem, sen-
do assim a abstinência não é construída ou regulada, mas imposta. 

Em contrapartida ao tratamento na casa de recuperação o Par-
ticipante E também fala sobre o CAPS-Ad e a construção da cons-
ciência de um problema, ou seja, o usuário passa a reconhecer que 
tem um problema, “recuperar é você ter consciência de que você vai 
passar por aquilo e você vai dizer “olha, eu não posso”, eu tenho pro-
blemas com isso e eu não vou usar isso”.  
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Considerações finais

O fenômeno que envolve a problemática das substâncias psi-
coativas mostra-se como um problema que envolve não só as insti-
tuições de saúde e justiça, mas toda uma rede de pessoas compro-
metidas a entender que o real problema está muito além da relação 
existente entre a substância química e o usuário, e que para resolver 
tais questões se exige a partilha de conhecimentos, visões e saberes 
de vários setores. 

Para compreender como funciona um programa de atividade 
física dentro de um serviço como o CAPS-Ad foi necessário primeiro 
entender qual a relação dos usuários com as substâncias, em seguida 
a percepção do usuário para o tratamento no CAPS-Ad e finalmente 
as concepções dos usuários sobre a atividade física. 

O estudo demonstrou que os usuários possuem diferenças sin-
gulares com relação às histórias pessoais e suas relações com as subs-
tâncias, sendo informações como esses relevantes para entender o real 
motivo para o uso compulsivo e qual a melhor maneira de intervir. 

Com relação ao tratamento foi identificado que todos os usuá-
rios reconheceram de maneira positiva o serviço proposto pelo CAPS-
-Ad. Embora todos tenham buscado o serviço através de motivações 
externas, sendo a família a principal responsável, o CAPS-Ad foi res-
saltado como a melhor alternativa se comparado a outros tipos de 
tratamentos vivenciados por alguns usuários.

Através dessa pesquisa também se pode observar que algu-
mas das políticas sobre drogas no Brasil ainda possuem característi-
cas do “modelo manicomial”, como observado nas Comunidades Te-
rapêuticas em que o tratamento se baseia na exclusão do indivíduo 
do meio em que ele vive. Ainda que existam os CAPS e os CAPS-Ad 
como alternativas o principal método ainda utilizado para o tratamento 
de usuários de álcool e outras drogas é a internação, demonstrado a 
falta de conhecimento por parte das famílias e da sociedade sobre a 
questão. 

As percepções produzidas acerca do programa de atividade 
física no CAPS-Ad ultrapassam a ideia de método puramente curati-
vo e higienista, ganhando dimensões psicossociais cada vez maiores. 
Além disso, os grupos e as atividades terapêuticas tem configurado 
uma pratica que envolve novas perspectivas de tratamento, em que o 
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usuário não é mais visto como um doente, mas um cidadão capaz de 
interagir, socializar e reintegrar-se.

 Para a maior parte dos usuários o grupo de esporte serve 
como ocupação do tempo livre, adotando o esporte como uma forma 
de estar inserido em uma determinada comunidade, e assim sentir-
-se útil ao desempenhar determinadas funções. O grupo de esportes 
passa a ser também considerado como uma “fuga” aos problemas e 
pensamentos ruins, o que caracteriza uma visão dos usuários sobre 
eles mesmos como pessoas sem controle e que precisam estra em 
constante atividade para não querer o uso, no entanto, através de ativi-
dades mais direcionadas pode se reestabelecer uma autonomia sobre 
o controle de suas ações e reorganização da vida.

 Além disso, o estudo também demostrou que o grupo tem con-
tribuído significativamente para a socialização dos usuários, onde os 
mesmos têm construído vínculos e relações de amizade com os com-
panheiros, com isso programa de atividade física no CAPS-Ad tem 
contribuído para a reinserção social dos usuários, para a construção 
de hábitos saudáveis e para uma percepção de cuidado e saúde. 

Por fim, conclui-se que as políticas púbicas brasileiras precisam 
entrar em consonância com as diretrizes propostas pela Política de 
Atenção ao Usuário de Álcool e outras Drogas, como por exemplo, nas 
práticas de Redução de Riscos e Danos, onde CAPS-Ad seja apenas 
um dos muitos dispositivos integrados na mudança dessa perspectiva.  
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Introdução

A vida adulta intermediária, ou meia-idade segundo Papalia 
Olds e Feldman (2013), compreende o período entre 40 a 60 anos de 
idade e é a fase anterior a terceira idade, quando não somos consi-
derados velhos, nem jovens e é entendida por muitos, como a fase 
que se tem um aumento de conhecimento e de experiências sobre a 
vida. Outros processos acontecem, no que caracterizam essa fase da 
vida, como a perda da energia física e da capacidade de locomoção, 
cansaço, fadiga, diminuição da força e falta de condicionamento físico 
(JORGE, 2005). Em outras palavras, é a fase de limitação de ordem 
física, ao mesmo tempo que é a fase de amadurecimento e sabedoria.

A concepção de meia-idade, por vezes tida como pessimis-
ta, aponta para o envelhecimento do corpo e a proximidade da ve-
lhice, onde se torna mais visível a redução de tonicidade da pele e 
da musculatura, alterações no peso e na mobilidade corporal, logo, 
o processo de envelhecimento, passou a ser uma fase de negação, 
principalmente por parte das mulheres, onde nessa fase é esperado a 
manutenção da juventude e o investimento do indivíduo no seu corpo, 
para que se tenha condições de produtividade, vigorosidade e princi-
palmente aparência física, saúde e beleza.



259

Há uma crescente preocupação relacionada a promoção e 
manutenção da qualidade de vida em seus variados aspectos, sejam 
eles, social, emocional, físico, dentre outros. Em seu sentido mais fo-
calizado, a qualidade de vida está centrada na capacidade de viver 
na ausência de doenças ou de superar condições de morbidade (MI-
NAYO et al., 2000), no entanto, hoje é de conhecimento, que a ausên-
cia de doenças não é mais uma característica justificável para se ter 
uma boa qualidade de vida. Tendo em vista a afirmação anterior, Collet 
et al. (2008) considera a prática de atividade física um excelente fator 
determinante para o desenvolvimento da qualidade de vida, auxiliando 
na redução dos riscos de doenças como hipertensão, diabetes, os-
teoporose, disfunções crônico-degenerativas, entre outras. 

 A atividade física é uma aliada da saúde, da infância até a 
velhice, nesta última é importante à manutenção da sua prática, pois 
na fase anterior, a meia idade, que corresponde dos 40 aos 60 anos, 
inicia-se a maior parte dos decréscimos fisiológicos, tais como quedas 
progressivas na mobilidade articular, resistência, equilíbrio, força mus-
cular, entre outros (SANTOS; KNIJNIK, 2006). Realizar atividade física 
é importante para restabelecer a saúde de modo geral, diante da rotina 
estressante e acelerada do dia a dia, o que leva a grande procura por 
parte de mulheres de meia idade, como forma de envelhecer bem e 
com saúde, garantindo assim a longevidade.

É baseado nessas necessidades da população, que o 
crescimento da construção de praças públicas e academias ao ar 
livre nas cidades, vem se valorizando a cada dia. A utilização destes 
espaços para a prática de atividade física é facilitada, pois são locais 
de fácil acesso, não havendo a necessidade de recorrer a ambientes 
específicos, como academias ou clubes. São espaços que estão em 
contato com a natureza, promovem a preservação do meio ambiente 
e proporcionam a convivência social. Em alguns desses espaços, 
possuem grupos de práticas de atividade física e de lazer formado por 
homens e mulheres nas diversas faixas etárias, consequentemente 
esses indivíduos possuem um estilo de vida mais ativo, tendo um 
impacto positivo em muitos aspectos de saúde individual e coletiva 
nas diversas fases da vida.

Na cidade de Sobral-Ce, existem programas de atividade física 
e lazer nas praças e em equipamentos de lazer públicos, no qual são 
facilitados momentos de atividade física ao ar livre com grupos de mu-
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lheres entre 25 a 62 anos de idade que por vezes habitam os bairros 
periféricos e mais precarizadas no contexto socioeconômico.

Então, a qualidade de vida é advinda apenas da atividade física 
realizada pelas praticantes? Ou, outros aspectos da vida social têm 
inferências nessa produção de uma boa qualidade de vida? 

Considerando esse contexto, o presente trabalho tem por ob-
jetivo, verificar a influência da prática de atividade física ao ar livre na 
qualidade de vida de mulheres de meia idade integrantes de um pro-
grama de atividade física na cidade de Sobral-CE.

Metodologia

O presente estudo trata-se de uma Pesquisa de Campo, com 
foco na abordagem quantitativa. A pesquisa de campo caracteriza-se 
pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou docu-
mental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, com o recurso de 
diferentes tipos de pesquisa (FONSECA, 2002).

Referente a abordagem quantitativa, Fonseca (2002) relata que 
a pesquisa quantitativa se centra na objetividade, é influenciada pelo 
positivismo, considerando que a realidade é compreendida com base 
na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos 
ou questionários padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa re-
corre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenô-
meno, as relações entre variáveis, etc. 

O estudo foi realizado no bairro Sinhá Saboia, localizado na ci-
dade de Sobral, especificamente na Pista de Skate, o local disponibili-
za espaço para a prática de Skate e aparelhos de academia ao ar livre 
para uso da população, onde também são realizadas atividades físicas 
por estagiários do Programa de Atividade Física e Lazer da prefeitura 
de Sobral, de segunda a sexta, com um grupo de mulheres com faixa 
etária entre 20 a 60 anos de idade.

O projeto, o qual foi o cenário desta pesquisa, oferece ativida-
des físicas e de lazer de forma descentralizada em diversos bairros 
da cidade e tem por objetivo desenvolver atividades que geram um 
impacto positivo na saúde e qualidade de vida da população, reduzin-
do o risco de complicações relacionadas ao sedentarismo (SOBRAL, 
2019). Participaram do estudo trinta pessoas que possuem entre 40 a 
60 anos de idade, sendo todas do sexo feminino, integrantes do Pro-
grama de Atividade Física e Lazer do município de Sobral.
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Foram utilizados como critérios de inclusão, mulheres pratican-
tes de atividade física e inscritas no Programa já mencionado e como 
critério de exclusão, mulheres não praticantes de atividade física ou 
que não fazem parte da faixa etária estipulada para a pesquisa.

Após realizada a apresentação da proposta de pesquisa ao 
grupo foi feito o convite para a participação e na sequência, com as 
mulheres que aceitaram de forma volitiva participar foram obtidas in-
formações a respeito da qualidade de vida atual das participantes, por 
meio da aplicação do instrumento de avaliação WHOQOL-bref.

O instrumento de avaliação WHOQOL-bref é composto por 4 
domínios relevantes para a qualidade de vida e cada um é composto 
por uma quantidade de facetas, cada faceta é representada no instru-
mento por uma pergunta. O WHOQOL-bref também contém perguntas 
socioeconômicas e demográficas e as respostas obtém pontuações 
que variam de 1 a 5, segundo o grau de satisfação, indo de “nada sa-
tisfeito” a “muito satisfeito”. O instrumento em questão é autoaplicável, 
mas, neste estudo, optou-se pela entrevista direta, dada a dificuldade 
de leitura e o analfabetismo funcional.

É sabido que toda pesquisa pode incorrer algum risco aos 
participantes, neste caso, possibilidades de constrangimento ao 
responder algumas perguntas do instrumento. Porém, foi assegurado 
as participantes, a não violação e a confidencialidade, bem como a 
integridade das participantes. Para minimizar qualquer situação de 
risco e desconforto, foi garantido local reservado e liberdade para não 
responder questões de forma constrangedora.

Após a aplicação do instrumento, foi feito o cálculo dos escores 
e estatística descritiva do WHOQOL-bref por meio do software Micro-
soft Excel, ferramenta desenvolvida por Pedroso et al (2010), utilizado 
para análise de dados quantitativos, havendo a necessidade apenas 
de inserir os dados coletados.

Para discussão dos dados, foi utilizado a análise estatística 
descritiva, que tem por objetivo a descrição de dados a partir de uma 
amostra ou população e segundo Coutinho (2014) visa organizar e 
descrever os dados de forma clara. O instrumento que avalia a qua-
lidade de vida utilizado na pesquisa é composto por 4 domínios e 1 
domínio geral (domínio físico, psicológico, relações sociais, meio am-
biente, e auto avaliação da qualidade de vida) cada um é representado 
por uma quantidade de facetas e a partir delas são elaboradas as 26 
perguntas que compõe o WHOQOL -bref.
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A ferramenta desenvolvida por Pedroso et al (2009), verifica os 
valores de entrada, recodifica as questões 3, 4 e 26 do questionário 
(as quais estão com a pontuação contrária), realiza a média por do-
mínios, apresenta os resultados em escala de 0 a 100 e elimina os 
questionários que possuem mais do que seis questões incompletas. 
Além disto, a avaliação destes dados é realizada a partir da escala de 
Likert, a qual possui uma variação de 1 a 5 e permite a obtenção de 
respostas mais próximas da realidade por meio das afirmações dos 
respondentes (SILVA JUNIOR. COSTA, 2014).

Quadro 01. Escala WHOQOL.

Muito ruim Ruim Nem ruim, 
nem boa Boa Muito boa

1 2 3 4 5

Fonte: Elaborado a partir de OMS (1994)

Quanto aos aspectos éticos, a pesquisa foi submetida ao Co-
mitê de Ética e Pesquisa (CEP), tendo parecer favorável, com CAAE: 
16470719.8.0000.5053, nº do parecer: 3.432.970, atendendo a Reso-
lução de Nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que contêm 
diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas que envolvem se-
res humanos, obedecendo aos princípios da bioética autonomia, be-
neficência, não maleficência e justiça (BRASIL, 2012). Todos os parti-
cipantes foram convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE). Além disso, a instituição foi contatada a fim de 
solicitar a permissão para a realização do mesmo e adquirir a Carta de 
Anuência para realização da pesquisa.

Atividade física e qualidade de vida

A atividade física no decorrer dos anos, passou a ser um dos 
meios mais procurados como forma de promoção e prevenção da saú-
de e qualidade de vida. A prática de atividade física pode auxiliar na 
melhora da qualidade de vida e proporciona disposição para a realiza-
ção das atividades do dia a dia, tornando-se indispensável sua prática 
em qualquer idade. 

Segundo Nahas (2001), a prática regular de atividade física traz 
uma melhora fisiológica em relação a qualidade do sono, controle da 
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glicose, melhora psicológica, quando se trata da redução dos níveis 
de estresse e ansiedade, melhora social, quando o indivíduo sente-se 
seguro no ambiente em que vive e integração com as pessoas que 
fazem parte do seu cotidiano.

A prática da atividade física, adequada às condições individuais 
e com a devida instrução, traz benefícios físicos, psicológicos e so-
ciais na meia-idade (HOWLEY & FRANKS, 2000; SHEPHARD, 1997), 
contribuindo para a manutenção das funções físicas e cognitivas, e 
consequentemente, promovendo uma maior independência na velhi-
ce. Compreende-se que a atividade física não traz benefícios apenas 
para o físico, mas abrange todos os aspectos considerados relevantes 
para uma boa qualidade de vida.

Atualmente, há uma crescente preocupação relacionada a pro-
moção e manutenção da qualidade de vida em seus variados aspectos. 
Saúde e qualidade de vida são fatores que se relacionam entre si, porém 
a saúde é um determinante da qualidade de vida e um dos principais ele-
mentos para se ter uma vida plena, consequentemente a garantia de lon-
gevidade. Para algumas pessoas, qualidade de vida é sinônimo de saú-
de, consequentemente a ausência de doenças, por outro lado, envolve a 
manutenção das condições básicas do ser humano, como por exemplo 
bem-estar físico, mental, emocional, relacionamento social, entre outros.

Gonçalves e Vilarta (2004) abordam que qualidade de vida en-
volve saúde, educação, transporte, moradia, trabalho e participação 
nas decisões que lhes dizem respeito. Partindo desse pressuposto, 
entende-se que a qualidade de vida é um conceito complexo, podendo 
ser temporário ou não.

A partir do que foi fundamentado acima, a OMS (1995) escla-
rece que a qualidade de vida trata-se da percepção do indivíduo de 
sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos 
quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões 
e preocupações. Logo, observa-se que vai muito além da ausência de 
doenças, mas sim, de como o indivíduo está inserido na sociedade e 
como ele tem a contribuir, sendo, portanto, uma construção social. En-
tende que pode ser uma classificação subjetiva, em que irá depender 
do ponto de vista de cada um, a partir de suas experiências vividas, 
sendo assim um fator multidimensional, que inclui elementos tanto po-
sitivos como negativos sobre os aspectos da vida. De acordo com 
Minayo et al. (2000, p.10), qualidade de vida,
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[...] é uma noção eminentemente humana, que tem sido 
aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida 
familiar, amorosa, social e ambiental e à própria estéti-
ca existencial. Pressupõe a capacidade de efetuar uma 
síntese cultural de todos os elementos que determinada 
sociedade considera seu padrão de conforto e bem-es-
tar. O termo abrange muitos significados, que refletem 
conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e 
coletividades que a ele se reportam em variadas épocas, 
espaços e histórias diferentes, sendo, portanto, uma 
construção social com a marca da relatividade cultural.

Segundo Day e Jankey (1996) a qualidade de vida é formada 
por 4 abordagens gerais: econômica, psicológica, biomédica e geral 
ou holística. A abordagem econômica, trata dos fatores sociais, onde 
estão presentes os indicadores que determinam o nível de desenvol-
vimento de um país. A abordagem psicológica remete as vivências do 
indivíduo, como eles percebem sua própria vida, satisfação, felicida-
de entre outros. A abordagem biomédica relata sobre as condições 
de saúde do indivíduo e oferecer melhorias para a sua condição de 
vida, embora muitas vezes a saúde seja classificada como sinônimo 
de qualidade de vida. Por fim, a abordagem holística ressalta que o 
conceito de qualidade de vida é multidimensional e variável de pessoa 
para pessoa de acordo com o ambiente que ela vive. 

Para Torres et al. (2009), a qualidade de vida está relacionada 
à autoconfiança e ao bem-estar pessoal e abrange uma série de as-
pectos, como a desenvoltura funcional, o estado socioeconômico, o 
estado emocional, a influência mútua social, a agilidade intelectual, o 
autocuidado, o apoio familiar, o próprio estado de saúde, os valores 
culturais, éticos e a religiosidade, o modo de vida, a satisfação com o 
emprego e/ou com as atividades diárias e o ambiente em que se vive.

Por fim, em uma tentativa de análise da qualidade de vida de 
forma mais ampla, Minayo Hartz e Buss (2000), descrevem qualidade 
de vida como uma representação social criada a partir de parâmetros 
subjetivos (bem-estar, felicidade, amor, prazer, realização pessoal) e 
também objetivos, cujas referencias são a satisfação das necessida-
des básicas e das necessidades criadas pelo grau de desenvolvimen-
to econômico e social de determinada sociedade.
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Meia idade e a prática de atividade física ao ar livre

A fase da meia idade ou vida adulta intermediária, é o período 
considerado alarmante e de insatisfação por algumas mulheres, pelo 
aparecimento das linhas de expressão, cansaço, aumento do estres-
se e principalmente a falta de condicionamento físico. Por outro lado, 
segundo Gusmão (2003), a meia idade é tudo aquilo que levamos co-
nosco e que herdamos ao nascer e vamos criando enquanto vivemos, 
a partir do que o mundo nos diz. Alguns aspectos tendem a apare-
cer nessa fase, como ocorrência de desequilíbrio emocional, dores 
musculares, frustrações, seja no ambiente de trabalho ou em casa, 
levando as mulheres a sentir-se mais vulneráveis quanto ao físico e ao 
emocional e em decorrência a estes transtornos, tornou-se frequente 
a busca pela prática de atividade física como forma de amenizar tais 
questões.

Quando falamos em saúde, Bee (1997, p. 477) faz menção de 
que a taxa de doença e mortalidade se eleva notavelmente na meia-i-
dade. Adultos na meia-idade apresentam mais doenças crônicas e as 
principais causas de morte na meia idade são câncer e doenças car-
díacas, as taxas de mortalidade para essas duas doenças são ainda 
mais elevadas entre os homens.

Atualmente, a prática de atividade física é vista, segundo Mo-
reira (2001) como um mecanismo de prevenção, que tem papel fun-
damental, podendo desacelerar as alterações fisiológicas do envelhe-
cimento e das doenças crônico-degenerativas. Compreende-se que 
a atividade física traz benefícios para quem pratica, seja homem ou 
mulher, auxiliando diretamente no processo de envelhecimento, pro-
porcionando a sensação de bem-estar e melhora da disposição, con-
sequentemente da aptidão física, de forma que as mulheres se sintam 
motivadas a terem um estilo de vida mais ativo.

Como estratégia de incentivar a população a buscar melhorias 
a saúde, atualmente há um grande investimento por parte dos gover-
nos na construção de parques e locais que proporcionem lazer e am-
bientes de convivência para a população. Estes espaços sobretudo, 
proporcionam o convívio com várias formas de lazer e também oportu-
nizam a relação entre homem e natureza (COLLET, 2008). Em alguns 
desses espaços, é oferecido aparelhos para a prática de atividade fí-
sica, como, por exemplo, as academias da saúde, frequentadas por 
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diferentes faixas etárias. Por se tratar de locais construídos no próprio 
bairro, consequentemente próximo as residências, o seu uso torna-se 
acessível a todos. 

Muitos são os investimentos em projetos sociais nos bairros das 
cidades que levaram a criação de grupos de atividade física e de lazer 
com uma variedade de ações como: caminhada, corrida, dança, entre 
outros, como forma de conscientização da população da importância 
da utilização desses espaços como meio de desenvolvimento social, 
preservação ambiental dos centros urbanos, e o incentivo de um estilo 
de vida mais saudável. Dessa forma, a criação de políticas públicas de 
lazer é uma estratégia para que haja um aumento da prática de ativi-
dade física pela a população. Os parques públicos vêm se tornando 
uma referência em saúde, pois possibilitam a interação entre homem 
e meio ambiente, que associado à prática de atividade física geram 
benefícios sociais, físicos e psicológicos (PIERONE et al, 2016).

Sobre os objetivos a serem alcançados pelas políticas públicas 
de lazer, Santovito (1988) cita a melhoria da qualidade de vida, pressu-
pondo a adoção de uma visão humanística do fenômeno urbano, onde 
a cidade é o “habitat”, o lugar em que o homem vive e aspira também 
o lazer. Prevê ainda a ordenação e ocupação do território, bem como 
a localização estratégica dos equipamentos de lazer para que sirva de 
estímulo à sua utilização.

Percebe-se, no entanto, uma grande necessidade e importân-
cia da inserção desses espaços em bairros mais distantes, que pos-
suem índices baixos de segurança, como nas periferias ou zonas me-
nos favorecidas e de pessoas que possuem baixa renda financeira, 
como forma de ocupação desses bairros, levando oportunidades de 
lazer para todos os gêneros e faixa etária.

Resultados e discussões

O instrumento utilizado na pesquisa para verificar a qualida-
de de vida atual das praticantes de atividade física do Programa de 
Atividade Física e Lazer, é composto por 4 domínios específicos e 1 
domínio geral, cada um é representado por uma quantidade de facetas 
e a partir delas são elaboradas as 26 perguntas que compõe o ques-
tionário:
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•	 Domínio físico: Dor e desconforto; Energia e fadiga; Sono 
e repouso; Mobilidade; Atividades da vida cotidiana; Depen-
dência de medicação ou de tratamentos; Capacidade de tra-
balho;

•	 Domínio Psicológico: Sentimento positivos; Pensar, apren-
der, memória de concentração; Autoestima; imagem corporal 
e aparência; Sentimentos negativos; espiritualidade/religião/
crenças pessoais;

•	 Domínio Relações Sociais: Relações pessoais; atividade 
sexual; suporte (apoio) social

•	 Domínio Meio Ambiente: Segurança física e proteção; am-
biente no lar; recursos financeiros; cuidados de saúde e so-
ciais: disponibilidade e qualidade; oportunidades de adquirir 
novas informações e habilidades; participação em oportuni-
dades de recreação/lazer; ambiente físico: poluição/ruído/cli-
ma; transporte;

•	 Domínio Geral: Percepção da qualidade de vida; satisfação 
com a saúde.

A amostragem foi constituída por 30 pessoas (100%), todas do 
sexo feminino, a média de idade foi de 44,5 compreendidos dentro de 
uma faixa etária entre 40 a 60 anos de idade. Como resultados, foi 
constatado um resultado satisfatório em relação à qualidade de vida, 
no que se refere aos quatro domínios que fazem parte da avaliação: 
social, psicológico, relações sociais e meio ambiente.

Foi realizada uma análise estatística descritiva a partir dos da-
dos coletados na pesquisa, incluindo os valores de média geral, desvio 
padrão, coeficiente de variação, valor mínimo, valor máximo e ampli-
tude, como mostra o gráfico a seguir, que indicam e afirmam a confia-
bilidade dos dados. Nota-se que através dos resultados descritos na 
coluna do desvio padrão, a variação das respostas por domínio teve 
um resultado satisfatório, uma vez que, quanto menor o valor do des-
vio padrão menor será a variação das respostas. 
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Tabela 01. Análise estatística descritiva por domínio. Sobral, Ceará, 
Brasil, 2019. 

DOMÍNIO MÉDIA DESVIO 
PADRÃO

COEFICIENTE 
DE VARIAÇÃO

VALOR 
MÍNIMO

VALOR 
MÁXIMO

AMPLI-
TUDE

Físico 15,78 2,03 12,87 10,86 18,86 8,00

Psicológico 16,18 2,02 12,48 10,67 20,00 9,33

Relações 
Sociais 15,07 2,93 19,46 6,67 20,00 13,33

Meio Ambiente 12,86 1,76 13,70 9,50 16,50 7,00

Auto-avaliação 
da QV 15,73 2,82 17,89 10,00 20,00 10,00

TOTAL 14,86 1,59 10,71 11,48 17,23 5,75

Fonte: Elaboração própria.

O escore de cada domínio é obtido em uma escala positiva, 
isto é, quanto mais alto apresentar o valor, melhor a qualidade de vida 
naquele domínio. O valor mínimo dos escores de cada domínio é 0 e 
o valor máximo 100, logo, 0 significa uma pior qualidade de vida e 100 
melhor qualidade vida. Considerando o objetivo primário dessa pes-
quisa, verificar a influência da prática de atividade física ao ar livre na 
qualidade de vida de mulheres de meia idade praticantes de atividade 
física na cidade de Sobral-CE, os resultados que se destacaram  e que 
foram evidenciados na pesquisa, foram os achados acerca do domínio 
psicológico, o que teve maior ênfase, com um percentual de 76,10% e 
o domínio ambiente, que teve a menor porcentagem em relação aos 
demais resultados, com um percentual de 55,36%.
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Gráfico 01. Valor em porcentagem por domínios. Sobral, Ceará, Bra-
sil, 2019

Fonte: Elaboração própria.

As perguntas do instrumento que fazem parte do domínio psi-
cológico são as seguintes: 

5°- O quanto você aproveita a vida? 

6°- Em que medida você acha que a sua vida tem sentido? 

7°- O quanto você consegue se concentrar? 

11°- Você é capaz de aceitar sua aparência física? 

19°- Quão satisfeito (a) você está consigo mesmo?

26°- Com que frequência você tem sentimentos negativos 
tais como: mau humor, desespero, ansiedade, depressão? 

Com base nas perguntas relacionadas ao domínio psicológico, 
percebe-se que geram uma autoavaliação, logo as participantes ava-
liaram por meio do instrumento, não só suas condições físicas para 
a prática de atividade física, como também o quanto sentem-se bem 
emocionalmente e psicologicamente, proporcionando dessa forma 
uma visão ampliada a respeito de si mesmo.

Os resultados obtidos a partir da coleta de dados enfatizam que 
as participantes possuem uma boa qualidade de vida considerando os 
domínios analisados, no entanto, não é possível afirmar que a causa 
se dar pela a prática de atividade física, uma vez que a pesquisa não 
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compreende um grupo de mulheres que não praticam algum tipo de 
atividade física. Contudo, consolida com o que Katzer (2007) enfatiza, 
sobre os efeitos da atividade física para as funções cognitivas, saúde 
mental e ajustamento social.

Em concordância com os achados da pesquisa, as mulheres 
integrantes do programa, possuem um bom desenvolvimento espe-
cificamente no domínio psicológico, salientando que traz benefícios 
não apenas para o físico, como também pode auxiliar na redução dos 
níveis de estresse e ansiedade, aumentando a autoestima consequen-
temente a percepção positiva que a mulher tem de si mesma.

Conforme Carvalho (2010), a atividade física, praticada regular-
mente, traz benefícios no tratamento e na prevenção da depressão e de 
outras doenças, resultando em um bom nível de bem-estar biopsicos-
social. Nessa perspectiva, Dantas (2001) afirma que o exercício físico 
possui uma evidente ação antidepressiva, diferente para cada forma de 
atividade física (moderada ou intensa). Por ser uma fase em que há a 
diminuição do condicionamento físico, as mulheres que praticam ativi-
dade física nessa faixa etária sentem-se com autoestima mais elevada 
e dispostas para dar continuidade as atividades da vida diária. 

As perguntas relacionadas ao domínio meio ambiente são as 
seguintes: 

9°- Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, 
poluição, atrativos)?

12°-Quão satisfeito (a) você está com as condições do lo-
cal onde mora? 

13°- Quão disponíveis para você estão as informações que 
precisa no seu dia-a-dia? 

14°- Em que medida você tem oportunidades de atividade 
de lazer? 

23° -Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas ne-
cessidades? 

24°- Quão satisfeito (a) você está com o seu acesso aos 
serviços de saúde?

25°- Quão satisfeito (a) você está com o seu meio de trans-
porte?



271

As respostas correspondentes ao domínio meio ambiente, re-
velaram resultados baixos e apresentaram respostas com variâncias 
entre: “médio”, “muito pouco”, “mais ou menos” e “bom”. Vale ressaltar 
que as perguntas se tratam das condições sociais e ambientais ofere-
cidas no local que o indivíduo mora e não sua relação de conscientiza-
ção e preocupação com a natureza e meio ambiente.

Para Ferreira e Najar (2005) a construção de lugares apropria-
dos para a prática de atividades físicas, como parques urbanos, é con-
siderada como um dos fatores ambientais que interferem diretamente 
na adesão por parte da população, a prática da atividade física. 

É possível perceber com as respostas referentes as perguntas 
do domínio meio ambiente, que as participantes encontram-se insa-
tisfeitas com as condições sociais existentes no local, principalmente 
dos serviços de saúde e segurança e que faltam oportunidades de 
espaços que ofereçam lazer e que sejam mais acessíveis, já que a 
maioria localiza-se em bairros mais centrais e desenvolvidos. Dire-
tamente ligado a isso o estudo de Allender et al. (2008) mostra que o 
baixo poder aquisitivo, assim como, menor status socioeconômico são 
fatores limitantes para pessoas praticarem atividades físicas em locais 
públicos.  

Atualmente a diferença econômica que há em um grupo de 
pessoas que fazem parte de uma mesma sociedade, gera como con-
sequências a desigualdade social que ainda é um fator que aflige boa 
parte da população, dessa forma, tornando-se relevante o incentivo 
de políticas públicas em saúde e lazer e a garantia que estejam aces-
síveis a todos, como forma de trazer mudanças positivas para o bem 
estar social e promoção da qualidade de vida em termos de realização 
pessoal e em sociedade.

Considerações finais

 A pesquisa apresentou resultados satisfatórios quando ana-
lisado o instrumento utilizado para avaliar a qualidade de vida, evi-
denciando que a mesma não está resumida apenas a saúde física 
ou ausência de doenças e que pode abordar outras dimensões e 
contextos, ampliando dessa forma o seu entendimento. Tendo em 
vista os 4 domínios analisados (psicológico, físico, meio ambiente e 
relações sociais), é possível identificar que as participantes possuem 
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uma boa qualidade de vida, mas quando analisado o instrumento nota-
se uma insatisfação quanto a acessibilidade e os serviços de saúde 
e segurança, no entanto, não foram fatores limitantes para que elas 
buscassem a atividade física, como meio de desenvolver um estilo de 
vida mais ativo e saudável.

 A qualidade de vida compreende as necessidades mais bá-
sicas que o indivíduo pode e deve alcançar, como por exemplo, boas 
condições afetivas e cognitivas, percepção do seu relacionamento so-
cial e a compreensão dos aspectos ambientais do local em que vive, 
estando ligada a cultura, educação, lazer, transporte, serviços de saú-
de, dentre outros. 

Partindo desse pressuposto, nota-se a importância da elabo-
ração de políticas públicas e projetos inovadores de lazer e saúde por 
parte do governo, que ofereçam acessibilidade e adotem como crité-
rios fundamentais o incentivo a socialização, como forma de despertar 
na sociedade o interesse pela prática de atividade física em benefício 
a qualidade de vida de seus praticantes, bem como, o desenvolvimen-
to social. Requer ainda, de espaços ao ar livre para a prática de ativi-
dade física em locais que residem pessoas com baixo poder aquisitivo, 
como nas periferias ou zonas menos favorecidas, para que possa be-
neficiar a sociedade de maneira direta, democratizando espaços como 
esses para toda a população. 

Sugere-se que, haja maiores produções científicas voltadas 
para o âmbito da abordagem qualitativa e a criação de instrumentos de 
avaliação da qualidade de vida que sejam mais subjetivos, visto que há 
um número reduzido de referenciais teóricos que abordam a temática 
e estudos que revelem outros fatores associados a qualidade de vida.
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Introdução

As intoxicações podem ser ocasionadas por substâncias endó-
genas ou exógenas as quais desencadeiam alterações fisiológicas e 
bioquímicas no organismo. São utilizados como critérios de avaliação 
e confirmação de intoxicações, os exames laboratoriais e/ou estado 
clínico dos pacientes. A intoxicação exógena possui um efeito poten-
cialmente letal ao organismo exposto ao toxicante, tais como substân-
cias químicas, medicamentos, pesticidas e outros produtos (MAESTRI 
et al., 2016; GUIMARÃES, LOPES e BURNS, 2019).

Os medicamentos apresentam-se como os maiores agentes 
causadores de intoxicações exógenas no Brasil, segundo o Sistema 
Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX), poden-
do ser considerado um problema de saúde pública. Apesar de serem 
essenciais no tratamento de doenças a utilização incorreta, o uso exa-
cerbado e as reações de hipersensibilidade ou adversas ao medica-
mento, podem trazer riscos à saúde do paciente. Essa problemática 
comumente é correlacionada à automedicação, utilização incorreta 
dessas medicações e a ingestão acidental, sendo algumas das princi-
pais causas de intoxicações (SINITOX, 2009; OLIVEIRA et al., 2018; 
RIBEIRO et al., 2020).
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Em estudo realizado no Centro de Informações Toxicológicas do 
Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina entre os 
anos de 1985-2014, considerando todos os medicamentos envolvidos 
nas intoxicações, dentre as classes de medicamentos encontradas des-
tacaram-se os anticonvulsivantes, os sedativos ou hipnóticos, em segui-
da os analgésicos, anti-inflamatórios ou imunossupressores e por último 
os antidepressivos (MATHIAS, GUIDONI e GIROTTO, 2019). 

Segundo Mendes e Pereira (2017), a classe de medicamen-
tos responsável pela maioria das intoxicações no Brasil no período de 
2007 e 2014 foi à classe dos psicofármacos, devido ao alto consumo. 
Em estudos direcionados às crianças os principais medicamentos que 
causaram intoxicação foram os da classe dos sedativos, hipnóticos, 
antiepilépticos e antiparkinsonianos (MARTINS e OLIVEIRA, 2019). 

Os grupos mais afetados pelas intoxicações são as crianças e 
idosos, por serem mais frágeis ou por apresentarem o metabolismo 
menos desenvolvido. As crianças menores de 1 ano, estão no grupo 
de risco pois seu organismo ainda está imaturo e suas funções nor-
mais ainda estão ineficazes. Já as crianças de 1 a 9 anos já possuem 
seu metabolismo efetivo, porém a sua natureza exploratória faz com 
que sejam mais propensos a ter intoxicações, principalmente a medi-
camentos que apresentem características organolépticas atrativas. As 
intoxicações são de fácil prevenção, porém há grande probabilidade 
da ocorrência de acidentes, principalmente por erros nas dosagens 
dos medicamentos ou por ingestão acidental (MUND et al., 2015; SIL-
VA e OLIVEIRA, 2018).

O presente trabalho objetiva avaliar e descrever o perfil epide-
miológico de intoxicações exógenas ocorridas em crianças a partir de 
casos notificados no município de Sobral, Ceará, no intervalo tempo 
de 2011 a 2017. Tais informações são relevantes devido ao alto risco 
de intoxicação em crianças por medicamentos, além da escassez de 
trabalhos envolvendo intoxicações nesse grupo específico.

Metodologia

Trata-se de um estudo epidemiológico seccionado descritivo, 
com abordagem quantitativa, fundamentada no levantamento de da-
dos secundários. Obtidos no Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN) em relação a intoxicações exógenas em crianças 
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por medicamento no município de Sobral, no período de janeiro de 
2011 a dezembro de 2017.

O município de Sobral localiza-se na região nordeste no estado 
do Ceará situado a 225 km da capital Fortaleza, com área de 2.122,897 
Km2 e contava com população de 188. 233 habitantes no ano de 2010, 
segundo dados do censo realizado pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE, 2020).

Foram analisadas informações de casos notificados na Secre-
taria de Vigilância Epidemiológica de Sobral que apresentaram confir-
mação de intoxicação exógena por medicamentos em crianças, na fai-
xa etária de zero até nove anos, que residiam no município de Sobral 
e estavam registrados no banco de dados do SINAN.

Foram excluídos do estudo os casos notificados fora do inter-
valo de tempo indicado, além de todos que não eram considerados 
criança pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e casos de pes-
soas que não residiam no município estudado. 

As variáveis analisadas foram: ano, semestre, sexo, faixa etária, 
zona de residência, grupo étnico e grau de escolaridade dos pacien-
tes; circunstância da intoxicação; critério de confirmação; classificação 
da final; evolução do quadro clínico do paciente; e tipo de exposição. 
Posteriormente, as variáveis da coleta passaram por uma análise es-
tatística descritiva no programa Microsoft Excel 2013.

A pesquisa foi regida pela Resolução Nº 510, de 07 de abril de 
2016 que abstém a submissão de pesquisas ao comitê de ética que 
utilizam informações de acesso público. Os preceitos éticos estabele-
cidos foram respeitados no que se refere a zelar pela legitimidade das 
informações apresentadas (BRASIL, 2016). 

Resultados

Foram notificados em Sobral no período do estudo 83 casos 
de intoxicação exógena em crianças por medicamentos. Foram ob-
servados nos anos de 2011 a 2017, respectivamente, 61% (51/83), 5% 
(4/83), 10% (8/83), 13% (11/83), 5 % (4/83), 2% (2/83) e 4 % (3/83), de 
casos notificados, com uma média anual de 12 casos. Em relação aos 
meses estudados observou-se que 57% (47/83) dos casos notificados 
ocorreram no primeiro semestre e 43% (36/83) no segundo semestre, 
com uma média de oito casos por mês.
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A maioria dos casos de intoxicação ocorreu com crianças do 
sexo feminino, 51% (42/83), na faixa etária de um a quatro anos 61% 
(51/83), pertencentes ao grupo étnico pardo 96% (80/83). Com rela-
ção à escolaridade 87% (72/83) dos casos foram classificados como 
não aplicáveis, pois a maioria dos casos ocorreu com crianças que 
ainda não estavam em idade escolar, residentes da zona urbana 67% 
(56/83) como exposto na tabela 1.

Tabela 1 – Distribuição em percentual e número de casos notificados 
de crianças intoxicadas por medicamentos em Sobral, no período 2011 
a 2017, em relação às variáveis: Sexo, Faixa etária, Grupo étnico, Grau 
de escolaridade e Zona de residência.

Variáveis Percentual (%) Casos notificados (N)
Sexo
Masculino 49 41

Feminino 51 42

Total 100 83

Faixa etária

<1 Ano 12 10

1 A 4 Ano 61 51

5 A 9 Ano 27 22

Total 100 83

Grupo étnico
Ignorados 1 1

Branca 1 1

Parda 96 80

Indígena 1 1

Total 100 83

Grau de escolaridade
Ignorados 10 8

1ª a 4ª série incompleta do EF 4 3

Não se aplica 87 72

Total 100 83

Zona de residência
Ignorados 5 4

Urbana 67 56
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Rural 28 23

Total 100 83

Fonte: Autoria própria

As principais circunstâncias na intoxicação exógena de crian-
ças foram acidentes 54% (45/83), seguida pelo uso terapêutico 30% 
(25/83) e os demais casos foram por uso habitual, ambiental, erro de 
administração, automedicação, tentativa de suicídio ou ignorado e va-
riaram entre 1 a 4% conforme gráfico 1.

Gráfico 1 – Percentual de ocorrências de casos crianças intoxicadas 
por medicamentos em Sobral, no período 2011 a 2017, de acordo com 
a circunstância.

Fonte: Autoria própria

Foram observados entre os critérios de confirmação que o mé-
todo mais utilizado para identificação dos casos de intoxicações foi a 
clínica do paciente em 94% (78/83), o perfil clínico-epidemiológico 2% 
(2/83), o perfil clínico-laboratorial em 1% (1/83) e foram ignorados 2% 
(2/83) dos dados.

Em relação ao total de casos notificados observou-se que 69% 
(57/83) apresentaram intoxicação confirmada, 22% (18/83) foram clas-
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sificados como reações adversas, 6% (5/83) somente exposição; 02% 
(2/83) dos casos foram ignorados e 01% (1/83) recebeu outra classifi-
cação (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Percentual de casos notificados de acordo com classifica-
ção final casos crianças intoxicadas por medicamentos em Sobral, no 
período 2011 a 2017.

Fonte: Autoria própria

No estudo foi observado que 93% (77/83) das crianças apre-
sentaram melhora sem sequela, 6% (5/83) não foram relatadas e 1% 
(1/83) foi a óbito por intoxicação exógena. Em relação ao tipo de ex-
posição foi observado que maioria ocorria de forma aguda, sendo os 
contatos únicos ou repetidos conforme apresentado na tabela 2.

Tabela 2 – Distribuição em percentual e número de casos notificados 
de crianças intoxicadas por medicamentos em Sobral, no período 2011 
a 2017, em relação ao tipo de exposição.

Variáveis Percentual (%) Casos notificados (N)
Ignorado 11 9
Aguda–única 73 61
Aguda–repetida 13 11
Crônica 1 1
Aguda sobre crônica 1 1

100 83

Fonte: Autoria própria.
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Discussão

Pode-se notar que ao longo dos anos as taxas de intoxicação 
medicamentosa em crianças tiveram uma queda considerável, com 
exceção dos anos de 2013 e 2014 onde os números tiveram aumen-
tos, foram encontrados resultados semelhantes na literatura, provavel-
mente por conta de campanhas contra a automedicação e armazena-
mento correto dos medicamentos, o que faz com que os cuidadores 
dessas crianças deixem os medicamentos em locais seguros e longe 
do alcance destas (RIBEIRO et al., 2020).

O primeiro semestre do ano apresentou uma maior ocorrência 
em relação ao segundo semestre não sendo encontrada na literatu-
ra resultados para uma possível comparação, pois não existe motivo 
definido para o maior número de casos nesse período. Entretanto, a 
maioria das crianças não se encontra em idade letiva, precisando de 
constante supervisão dos responsáveis. 

Quanto ao sexo os resultados apresentaram-se divergentes dos 
encontrados na literatura, a qual relata que os casos de intoxicações 
ocorreram com maior frequência em crianças do sexo masculino entre 
0 e 9 anos. Pois, em geral, os meninos são menos fiscalizados e mais 
aventureiros fazendo com que tenham mais chances de se intoxica-
rem com substâncias químicas. No presente estudo foi observado que 
a maioria dos casos ocorreram com crianças na faixa de idade entre 
1 e 4 anos, dados semelhantes foram encontrados na literatura. Vale 
ressaltar que nessa faixa etária o organismo ainda não está totalmente 
desenvolvido o que as tornam as crianças mais vulneráveis a intoxica-
ções. O maior número de intoxicações deste estudo foi registrado em 
crianças pardas, o que pode ser explicado por conta de a população 
brasileira ser miscigenada (SILVA e SANTANA, 2017; TELES, 2018; 
SILVA et al., 2020). 

A zona urbana foi o local que apresentou o maior número de 
ocorrências de intoxicações, estando de acordo com a literatura con-
sultada. Tal fato pode ser explicado por conta de a zona urbana ser a 
mais povoada na região, e os indivíduos terem mais acesso aos medi-
camentos que podem causar intoxicação. 

Quanto às circunstâncias dessas intoxicações, a que se mos-
trou mais prevalente foi a por ingestão acidental corroborando com o 
trabalho de Amorim, Mello e Siqueira, (2017) e o de Vilaça, Volpe e 
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Ladeira, (2020). Uma provável causa para tais acidentes, pode estar 
relacionada a natureza exploratória e curiosa das crianças fazendo 
que elas sejam mais propensas a acidentes quando não estão sendo 
supervisionadas 

O critério de confirmação principal utilizado no estudo foi o clí-
nico e o encontrado na literatura foi o clínico-epidemiológico, seguido 
do critério clinico. O critério laboratorial aparece citado como último 
critério de confirmação, tanto no presente estudo como na literatura, 
pois provavelmente a necessidade de um atendimento de emergência 
requer uma agilidade no tratamento e o tempo de espera de um exame 
laboratorial para a confirmação do caso pode levar a piora do quadro 
do paciente (SCHVARTSMAN e SCHVARTSMAN, 1999; MAESTRI et 
al., 2016). 

O estudo de Leão e Silva Júnior (2020) obteve o resultado de 
intoxicação confirmada para a classificação final, quando causada por 
medicamentos, independente da faixa etária estudada, o que também 
foi evidenciado no presente estudo em que os casos de intoxicações 
por medicamentos foram identificados pelos profissionais da saúde, 
fazendo com que o tratamento dos pacientes fosse mais ágil. 

A maioria das crianças atendidas com caso de intoxicação exó-
gena em Sobral no período estudado, tiveram uma evolução do qua-
dro clínico com a melhora sem sequelas, o que também foi confirma-
do no artigo de Maior, Osorio-de-Castro e Andrade (2020), em casos 
de crianças menores de cinco anos no Brasil, em que a evolução do 
quadro foi à recuperação para a maioria das crianças e baixa taxa de 
óbitos, sendo a demora no atendimento o fator decisivo para a melhora 
ou piora do quadro clínico. 

No estudo de Siqueira et al. (2008) o principal tipo de exposição 
foi a aguda única, fato observado também no presente estudo. No en-
tanto, os casos relatados de exposições repetidas, observados como 
o segundo tipo de exposição mais frequente, alerta para os riscos que 
as crianças podem estar sendo expostas, provavelmente pela impos-
sibilidade de os responsáveis ficarem em alerta aos cuidados dessas 
crianças em tempo integral. As repetições de eventos de intoxicação 
podem se tornar traumáticas para as crianças, tanto física como men-
talmente.
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Conclusão

Os pacientes mais acometidos por intoxicações foram pacien-
tes do sexo feminino, na faixa etária de 1-4 anos, não apresentando 
idade escolar, com maioria do grupo étnico pardo e residentes da zona 
urbana. Apresentando a circunstância mais prevalente a acidental, 
com critério confirmatório a clínica dos pacientes, na maioria de forma 
aguda-única e com desfecho de melhora.

Deste modo observou-se diminuição na quantidade de intoxica-
ções notificadas, possivelmente pela realização de campanhas educa-
tivas que instruíam aos pais armazenar os medicamentos em locais de 
difícil acesso as crianças. Já as intoxicações em crianças 1 a 4 anos 
provavelmente tiveram maior notificação pelos fatos de crianças nessa 
faixa etária ainda apresentarem seus organismos em desenvolvimen-
to, além de estarem na fase de descoberta segundo algumas teorias 
da psicologia, favorecendo a intoxicações acidentais por fármacos de 
forma aguda.
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