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SOBRE O EVENTO 

 

O Simpósio de Investigação e Produção Científica (SIPC) de Medicina do Sul da Bahia é um evento 

semestral promovido pelos docentes do eixo Métodos de Estudos de Pesquisa (MEP) da Faculdade 

Santo Agostinho, unidade de Itabuna (FASAI), que apresenta como objetivo estimular a pesquisa 

científica e elaboração de estudos científicos entre os acadêmicos do curso de medicina, com a 

finalidade de fortalecer a pesquisa no ambiente acadêmico. Visa também a sedimentação do 

conhecimento dos discentes nas áreas de bioestatística aplicada com palestras e oficina prática, 

trazendo profissionais renomados de todo Brasil. 

 

OBJETIVO GERAL  

Estimular a pesquisa científica entre docentes e acadêmicos do curso de medicina, com a finalidade 

de fortalecer a pesquisa no ambiente acadêmico.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Estimular a construção do saber científico visando à formação de profissionais capazes de se 

posicionar e atender de forma crítica e autônoma as demandas do mercado;  

2. Motivar a inserção dos acadêmicos na Iniciação Científica;  

3. Capacitar os acadêmicos quanto às normas da construção de trabalhos científicos e postura 

para apresentação oral;  

4. Intensificar o vínculo docente-discente na prática investigativa;  

5. Apresentar ferramentas estatísticas que podem ser aplicadas para a avaliação bioestatística 

dos dados elencados em cada trabalho. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Os manuscritos são referentes aos trabalhos apresentados no I Simpósio de Investigação e 

Produção Científica de Medicina do Sul da Bahia, realizado de forma online, no período de 

02 a 05 de Setembro de 2020. A proposta principal desse projeto é difundir o conhecimento 

médico e áreas afins e atualizar profissionais quanto às inovações em tecnologia e pesquisa 

relacionadas à especialidade. Dessa forma, foram aceitos trabalhos que versassem sobre 

quaisquer temas relacionados à área médica. Todos os trabalhos foram minuciosamente 

avaliados por uma comissão científica composta por acadêmicos do curso de medicina. Os 

critérios adotados na seleção dos trabalhos foram: 1) Relevância e Originalidade; 2) Clareza e 

pertinência dos objetivos; 3) Coerência metodológica; 4) Delineamento da pesquisa adequada 

aos objetivos; 5) Descrição dos métodos/procedimentos e amostra da pesquisa quando cabível; 

6) Descrição clara do tipo de análise utilizada (descritiva ou analítica), adequadas ao 

delineamento do estudo; 7) Definição clara dos resultados e variáveis do estudo; 8) Importância 

para o avanço do conhecimento; 9) Potencial de aplicabilidade; 10) Impacto dos resultados. 

Aqueles que não preencheram quaisquer critérios foram excluídos.  

 

ORGANIZADORES DO EVENTO 

Presidência/ Diretoria  

Luciano de Oliveira Souza Tourinho 

 

Comissão Científica 

Pedro Costa Campos Filho 

Fernanda Luiza Andrade de Azevedo 

Sharon Shyrley Weyll Oliveira 

Mercia Alves da Silva Margotto 

 

Comissão Organizadora dos Anais 

Luciano de Oliveira Souza Tourinho 

Pedro Costa Campos Filho 
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RESUMOS EXPANDIDO 

 

ACESSO À SAÚDE E POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS À POPULAÇÃO EM 

SITUAÇÃO DE RUA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Ially Mariana Brito de Lima1,  Valessa Silva Valença2, Flora Rodrigues Ferreira3, Milton 

Ferreira da Silva Júnior4 

 

 

 

RESUMO 

A população em situação de rua é definida como um grupo heterogêneo de pessoas, que 

em sua maioria são negras, não possuindo moradia convencional regular, permanecendo 

em espaços públicos, de forma temporária ou permanente. Esse grupo populacional 

encontra-se exposto a diversos determinantes de saúde, como alimentação inadequada, 

vulnerabilidade a violência física e sexual, exposição a mudanças climáticas, uso de 

drogas lícitas e ilícitas, além do preconceito. O objetivo dessa revisão é analisar a 

produção científica acerca das políticas públicas de saúde destinadas a essas pessoas. 

Adotou-se a metodologia com base nos critérios de Creswell (2007) para revisões 

sistemáticas e na escolha de 12 artigos produzidos entre 2000 e 2020, no Brasil, para 

posterior análise. Perceber a PSR com suas particularidades, vida, trajetória e problemas 

de saúde não resolve o problema da desigualdade e exclusão social; todavia, se acredita 

que a pesquisa é um caminho, como forma de esclarecimento, informação e denúncia 

social, que possibilita a exposição dessa situação, no intuito de que se promovam ações 

no sentido de estabelecer políticas públicas mais universais e equânimes. 

                                                 
1 Discente. 5º período de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. Ially_mariana@live.com 
2 Discente. 5º período de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

Valessavalenca@icloud.com 
3 Discente. 5º período de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

Floraferreira66103@gmail.com 
4 Graduação em Engenharia Agronômica. Mestre em Ensino e Relações Étnico Raciais. Doutor em 

Biossistemas.   

Docente da Universidade Federal do Sul da Bahia. Milton.ferreira@ufsb.edu.br 
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Palavras-chaves: população em situação de rua; acesso à saúde; políticas públicas. 

 

ABSTRACT 

The homeless population is defined as a heterogeneous group of people, most of whom 

are black, with no regular conventional housing, remaining in public spaces, either 

temporarily or permanently. This population group is exposed to several health 

determinants, such as inadequate nutrition, vulnerability to physical and sexual violence, 

exposure to climate change, use of legal and illegal drugs, in addition to prejudice. The 

purpose of this review is to analyze the scientific production about public health policies 

aimed at these people. The methodology was adopted based on Creswell's criteria 

(2007) for systematic reviews and on the choice of 12 articles produced between 2000 

and 2020, in Brazil, for further analysis. Perceiving PSR with its particularities, life, 

trajectory and health problems does not solve the problem of inequality and social 

exclusion; however, it is believed that research is a path, as a way of clarification, 

information and social denunciation, which makes it possible to expose this situation, in 

order to promote actions in order to establish more universal and equitable public 

policies. 

Key-words: homeless population; access to health; public policies. 

INTRODUÇÃO 

 

O expressivo número de pessoas em situação de rua nas cidades brasileiras escancara a 

realidade do sistema capitalista vigente no Brasil (OLIVEIRA, 2018). Dados da 

literatura mostram que a população em situação de rua (PSR) encontra-se em precárias 

condições de vida e saúde, sem acesso a direitos humanos e sociais básicos (WIJK, 

2017).  

As pessoas que fazem das ruas seu espaço de permanência demostram a vulnerabilidade 

social vivenciado por muitos brasileiros, marcados por situações de miséria, abandono e 

violência (COSTA et al, 2015). Essa população tem difícil acesso aos benefícios 

garantidos pelas políticas públicas, inclusive aos recursos de saúde. O acesso a esses 

serviços ocorre, muitas vezes, através de programas específicos ou instituições 

socioassistenciais, (WIJK, 2017). No intuito de garantir uma universalização da saúde 
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para a PSR, foi criado o programa Consultório na Rua (CR), concebido para ser a porta 

de entrada ao Sistema Único de Saúde (SUS), constituído por equipes multiprofissionais 

para o cuidado integral dessas pessoas (KAMI et al, 2016).  

O que se pode observar, nos últimos anos, é a violência física contra a PSR, como nos 

diversos casos de homicídios dessas pessoas noticiados nas grandes cidades. Ademais, 

cita-se também a naturalização da presença dessas pessoas nas ruas, como se a 

população em geral estivesse conformada com a existência dessas injustiças sociais 

(GOMES, 2012).  

Diante do exposto, pode-se observar a vulnerabilidade que a PSR está exposta, 

principalmente no aspecto da saúde, apesar dos esforços para ampliação das redes de 

assistência para essa minoria.  Dessa forma, este estudo trata-se de uma revisão 

sistemática, como o objetivo de analisar a produção científica sobre as Políticas de 

Saúde voltadas para a essa população.  

 

OBJETIVOS 

 

Sistematizar a produção científica dos últimos 20 anos, no Brasil, acerca das Políticas 

Públicas de saúde para população em situação de rua.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A PSR foi definida pela Política Nacional para a População em Situação de Rua como 

um grupo populacional heterogêneo em situação de pobreza extrema, com vínculos 

familiares interrompidos ou fragilizados, sem moradia convencional regular, utilizando 

logradouros públicos como espaço de habitação e sustento, de forma temporária ou 

permanente, podendo também estar em unidades de acolhimento para pernoite 

temporário ou como moradia provisória” (HAMADA et al, 2018).  

Os Consultórios de Rua (CR), foram criados em 2011, com base nas diretrizes da 

Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), para oferecer cuidados no próprio espaço 

da rua para esse grupo minoritário (PACHECO, 2014). Seus objetivos são: minimizar a 

vulnerabilidade social, o sofrimento físico e mental, reduzir os riscos e danos à saúde, 
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desenvolver ações de promoção da saúde e cuidados básicos, e garantir o resgate da 

cidadania e o respeito a esta população (DE LIMA, 2015). As equipes dos Consultórios 

na Rua (eCR) são multiprofissionais e lidam com os diversos problemas e necessidades 

de saúde apresentados por essa população, incluindo a busca ativa e o cuidado aos 

usuários de drogas. (MEDEIROS, 2018). 

Para analisar os estudos acerca das Políticas de acesso a saúde para população em 

situação de rua, buscou-se realizar essa revisão sistemática (RS), avaliando os tipos de 

metodologias que foram aplicados nas produções científicas referentes a esses 

conteúdos, além da qualidade e validade desses estudos. A RS é realizada no intuito de 

captar, reconhecer e sintetizar as Evidências Científicas para fundamentar as propostas 

de práticas qualificadas em saúde e implementar a Medicina Baseada em Evidências 

(MBE) (DE-LA-TORRE-UGARTE, 2011).  

 

MÉTODOS 

 

Seguindo o que foi proposto por Creswell (2007) para revisões sistemáticas, 

inicialmente foram escolhidas as palavras-chave para a busca do tema e estudos na área. 

As palavras “população em situação de rua”, “saúde” e “políticas públicas de saúde” 

foram combinadas com o operador booleano “AND” em três bases de dados.  

Os procedimentos metodológicos para a realização da revisão foram (a) seleção dos 

critérios de pesquisa; (b) seleção das bases de dados a serem utilizadas; (c) escolha dos 

descritores; (d) investigação e organização dos artigos encontrados; (e) sistematização 

dos artigos que se encontravam nos critérios de inclusão; (f) leitura e análise dos artigos; 

(g) discussão acerca dos resultados encontrados.  

Os critérios de seleção para a pesquisa foram textos completos, comparativos, de acordo 

com o tema e artigos originais, publicados no Brasil nos últimos 20 anos (entre 2000 e 

2020). As bases de dados utilizadas foram Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Google 

Acadêmico. 

Após os procedimentos de busca nas bases de dados, foram encontrados 169 artigos. 

Com a filtragem dos artigos, presente na figura 1, retirou-se artigos que não tinham 
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como temática central o acesso à saúde e as políticas públicas para as pessoas em 

situação de rua, ainda que aparecessem como resultado das buscas. A triagem foi 

finalizada com 12 artigos, utilizados para a construção da revisão sistemática. 

 

Figura 1 - Fluxograma 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A plataforma BVS apresenta uma quantidade de artigos substancialmente maior que as 

outras plataformas, pois ela engloba várias outras bases de dados brasileiras. Ela ainda 

teve a maioria dos trabalhos excluídos da amostra final, pelo fato de a maioria dos 
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resultados não serem compatíveis com a temática do acesso à saúde e políticas públicas 

para a população em situação de rua.  

As seguintes citações foram feitas para facilitar o entendimento acerca das discussões 

feitas em alguns artigos analisados, já que grande parte deles eram ensaios teóricos e 

pesquisas qualitativas. 

Percepção das pessoas em situação de rua sobre os determinantes sociais da saúde 

“O Centro POP foi criado em 2010, está estruturado com uma equipe multiprofissional 

e realiza atendimento, encaminhamento e acompanhamento de usuários que o 

frequentam, disponibilizando três refeições diárias, acolhimento psicossocial individual 

e em grupo, local para higienização de roupas, auxílio na construção de currículo 

profissional, computadores com acesso à internet e possibilidade de usar o telefone 

(WINKELMANN et al, 2018).” 

O acesso aos serviços de saúde na perspectiva de pessoas em situação de rua 

“A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) considera todo sujeito digno de 

receber atendimento de acordo com os princípios do SUS, integralidade, universalidade 

e equidade, e por esse motivo os consultórios de rua trabalham em conjunto com os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), serviços de urgência e emergência, dentre 

outros para ampliar e garantir o acesso (CERVIERI et al, 2019).” 

O PalhaSUS e a Saúde em Movimento nas Ruas: relato de um encontro  

“A Estratégia Saúde da Família para População de Rua (ESF POP RUA) nasce no 

município do Rio de Janeiro em setembro de 2010, tendo como novidade a junção da 

ESF com a equipe de saúde mental e odontológica, na formação do primeiro grupo que 

posteriormente daria origem ao projeto Saúde em Movimento nas Ruas.  

Desde sua criação, a ESF POP RUA atua regularmente de segunda a sexta-feira, das 

9h às 18h e das 13h às 22h, e conta atualmente com cinco equipes atuando nas ruas da 

cidade do Rio de Janeiro (MATRACA et al, 2015).” 

As vivências na rua que interferem na saúde: perspectiva da população em 

situação de rua 

“Quanto maior o tempo de permanência nas ruas, maior o sentimento de pertencer a 

essa realidade, vivenciando a instabilidade e precariedade das ruas e construindo 
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formas de sobrevivência. São anos de alimentação incerta, de busca por água potável, 

de trabalho informal, de distanciamento das famílias, de vivência de preconceito e de 

violência que causam impacto à saúde física e mental (VALLE et al, 2020).” 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  A revisão possibilitou visualizar e expandir que o debate articulado entre 

população em situação de rua (PSR) e políticas de saúde ainda é velado, principalmente 

no que se refere a uma abordagem que ultrapasse o óbvio e contemple os determinantes 

sociais do processo saúde-doença da população. De fato, um grande passo foi dado no 

sentido de incentivo às políticas públicas para a população em situação de rua, 

principalmente no campo constitucional, no entanto, ainda é necessário aproximar as 

políticas públicas das reais necessidades da PSR, bem como considerar os princípios 

preconizados pelo SUS na sua definição, tais quais a universalidade, integralidade e 

equidade. Pois, só assim e reconhecendo as situações que determinam os níveis de saúde 

das pessoas em situação de rua é possível construir políticas e estratégias que 

contemplem suas reais necessidades, ficando determinado à intersetorialidade das ações 

públicas o cumprimento de um direito fundamental de todos: o direito à saúde. Afinal, 

perceber a PSR com suas particularidades, vida, trajetória e problemas de saúde não 

resolve o problema da desigualdade e exclusão social; todavia, se acredita que a 

pesquisa é um caminho, como forma de esclarecimento, informação e denúncia social, 

que possibilita a exposição dessa situação, no intuito de que se promovam ações no 

sentido de estabelecer políticas públicas mais universais e equânimes. 
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AMOSTRA 

 

 

 

MÉTODOS 

 

 

 

RESULTADOS 

VALLE, Fabiana et 

al. 

20 indivíduos em 

situação de rua  

Estudo qualitativo, por 

meio de entrevistas 

semiestruturadas. 

No Brasil, em 2009, a Política Nacional para a População em 

Situação de Rua (PNPSR) contemplou a necessidade de 

proporcionar às pessoas em situação de rua o acesso permanente 

à alimentação, com a implantação de ações de segurança 

alimentar e nutricional. Em 2010 a alimentação foi incluída 

como direito social na Constituição Federal, através da Emenda 

Constitucional 64/2010. Mas a efetivação desse direito ainda é 

um desafio. 

WINKELMANN, 

Maria et al. 

15 pessoas em 

situação de rua. 

Pesquisa descritiva, de 

abordagem qualitativa. 

A maioria das PSR entrevistadas foram homens, solteiros, na 

faixa etária entre 24 a 60 anos. Predominaram PSR que tiveram 

algum filho. O tempo de permanência na rua entre os 

entrevistados variou de 1 a 4 anos, em sua maioria. A 

escolaridade que alternou entre pessoas com ensino fundamental, 

médio e superior completo ou incompleto. Quando questionados 

sobre os motivos que os levaram a morar nas ruas, dos 15 

entrevistados, seis responderam que moram na rua pela 

Tabela 1 - Tabulação dos dados (síntese) 
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existência de conflitos familiares, tanto relacionados à família 

nuclear, como com a família ampliada.  

CERVIERI et al. 

11 indivíduos em 

situação de rua que 

estavam em uma 

casa de passagem do 

município da região 

norte do estado de 

Mato Grosso do Sul. 

Pesquisa de natureza 

qualitativa e descritiva. 

A partir dos relatos foi possível perceber que os atendimentos de 

saúde a essa população não são negados. Em relação ao motivo 

pela procura por serviços de saúde, os participantes relataram 

que um dos motivos é devido aos problemas de saúde 

emergenciais, como lesões por agressão física ou armas brancas 

e de fogo. Alguns relatos demonstraram a demora/espera pelo 

atendimento. 

PINTO et al. Não se aplica. 

Estudo qualitativo, 

descritivo, do tipo relato 

de experiência. 

Identificou-se, em certos momentos, na UBS em que a equipe do 

Consultório na Rua (eCR) de atuação da enfermeira do estudo 

estava implantada, a presença de preconceitos por parte de 

profissionais saúde devido à aparência da pessoa em situação de 

rua que, por vezes, se vestia com vestimentas rasgadas e sujas 

como, também, por parte do próprio usuário, que tinha receio 

e/ou medo de não ser acolhido na instituição. 

MEDEIROS et al. Não se aplica. 
Estudo descritivo- 

exploratório. 

A partir da análise dos Relatórios Anuais de Gestão da Secretaria 

de Atenção à Saúde do MS e das informações disponíveis nos 

sítios eletrônicos do FNS e do CNES, observa-se que a adesão 

ao programa de eCR cresceu gradativamente a cada ano. De 
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acordo com esses documentos, esse crescimento na adesão pode 

ser relacionado às diversas estratégias de apoio à implementação 

empreendidas pelo MS [...]. 

MATOSO et al. 22 pessoas 

Estudo de abordagem 

qualitativa, de caráter 

descritivo e natureza 

exploratória, do tipo relato 

de experiência 

Foi possível verificar por meio das ações realizadas a 

inexistência de políticas públicas que contemplem as 

necessidades das PSR. O artigo traz à tona uma gama de 

discussões, principalmente no que tange ao modelo assistencial 

burocratizado de tratamento e reabilitação para dependentes 

químicos imposta pela rede de saúde às pessoas com 

dependência. 

TILIO et al. 
6 pessoas em 

situação de rua. 

Pesquisa exploratória, 

transversal, com 

abordagem qualitativa de 

pesquisa, utilizadando 

entrevistas 

semiestruturadas, 

observação participante, 

notas e diário de campo. 

Como consequência dessa condição de vida precária todos os 

participantes disseram que já apresentaram problemas de saúde 

como dores de cabeça (Laura, Vanda e Adriano), problemas 

gastrointestinais (Orlando e Eduardo) ou dermatológicos 

(Orlando) e HIV (Laura e Marcelo). 

ABREU et al. Não se aplica. Ensaio teórico. 
O Consultório na Rua desenha-se como estratégia e ponto de 

atenção da Rede de Atenção Psicossocial, que deve incorporar a 
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redução de danos de forma transversal em sua prática. Nesse 

sentido, o Consultório na Rua constitui-se como uma excelente e 

desafiante estratégia de trabalho em saúde.  

WIJK, Lívia et al. 

2 serviços (Caps 

Adulto II Sé e das 

equipes de CR da 

UBS Sé); 4 

profissionais do 

Caps Adulto II Sé (1 

auxiliar de 

enfermagem, 1 

técnico de farmácia, 

1 psicólogo e 1 

terapeuta 

ocupacional); 13 

profissionais de 

ambas as equipes de 

CR (1 psicólogo, 1 

assistente social, 1 

médico, 2 

Pesquisa qualitativa. 

Para os entrevistados, a proposta de trabalho do CAPS encontra-

se alinhada à política pública de saúde mental e aos pressupostos 

da reabilitação psicossocial. 
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enfermeiros, 1 

auxiliar de 

enfermagem, 2 

Agentes Sociais 

(AS) e 5 Agentes 

Comunitários de 

Saúde (ACS) e 5 

usuários 

acompanhados pelo 

Caps Adulto II Sé; e 

pela equipe 5 ou pela 

equipe 8 do CR da 

UBS Sé. 

GOMES, Dalila 

Fernandes et al. 
Não se aplica. Pesquisa documental. 

A Política Nacional de Assistência Social, instituída em 2004, 

representou um marco para a oferta de ações e serviços a grupos 

vulneráveis. A reestruturação do Sistema Único de Assistência 

Social, fundamentado nos compromissos da Política, propôs a 

articulação de ações, serviços e benefícios a partir de gestão 

descentralizada. 

KAMI, Maria Terumi 20 profissionais que Pesquisa qualitativa e No processo de trabalho dos profissionais das eCR, sustentado 
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Maruyama et al. integravam as eCR e 

seis usuários do CR. 

exploratória. por saberes ideológicos, o acesso à saúde da população em 

situação de rua foi um dos tópicos importantes nos discursos dos 

participantes. Nos discursos dos profissionais das eCR, 

destacaram-se aspectos ligados à resistência dos profissionais 

das US em atender e acolher a PSR [...]. 

Nascimento JP, 

Santos CT, Vieira 

SNS, Nery TC, Cruz 

GS, Santos MF, et al. 

7 indivíduos que 

estavam no Centro 

POP em um 

município da Bahia. 

Estudo descritivo, tipo 

relato de experiência. 

Observou-se que a percepção dos usuários em relação ao 

conceito de saúde está atrelada ao senso de saúde como a 

ausência da doença, e apenas um participante demonstrou um 

conhecimento mais amplo sobre a percepção de saúde ao usar o 

termo felicidade para afirmar que é saudável. 
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ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES ACOMETIDOS 

PELA DOENÇA DE CHAGAS AGUDA (DCA) POR TRANSMISSÃO ORAL EM 

ARAGUAÍNA-TO NO PERÍODO DE 2007 A 2018 

 

Diego Santos Andrade1, Brenda Pereira Teles 2, Daiene Isabel Lopes3, Durval Nolasco das 

Neves Neto4,  

 

RESUMO 

Os conhecimentos sobre a doença de Chagas tiveram seu pontapé inicial no ano de 1909, 

através de uma expressiva endemia rural que ocorreu em vários países latino-americanos. A 

doença de Chagas (DC) é uma patologia de cunho infeccioso, provocada pelo agente 

etiológico Trypanosoma cruzi sendo resultante das alterações humanas no meio ambiente. 

Com a doença em curso, ocorre uma agressão progressiva ao coração, caracterizada por 

uma miocardite, tem como resultado a cardiomiopatia crônica da doença de Chagas 

(CCDC). A fase aguda  desta doença inicia-se logo depois do período de incubação, que 

ocorre de 1-4 semanas após a exposição ao T. cruzi, sendo o período em que não há 

manifestação clínica após a contaminação denominado de período de incubação. Como é 

uma doença infecciosa, o diagnóstico etiológico da doença de Chagas no Brasil tem que  

ser realizado em todos os casos suspeitos, na fase aguda e na fase crônica. Desse modo, é 

fundamental integrar evidências epidemiológicas, clínicas e laboratoriais, a fim de se 

aumentar o grau de predição e a acurácia do diagnóstico. 

 

Palavras-chaves: Doença de Chagas aguda;Trypanosoma cruzi;Barbeiro. 
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The knowledge about Chagas disease started in 1909, through an expressive rural endemic 

that occurred in several Latin American countries. Chagas disease (CD) is an infectious 

disease caused by the etiological agent Trypanosoma cruzi resulting from human changes 

in the environment. With the disease ongoing, there is a progressive aggression to the heart, 

characterized by myocarditis, resulting in chronic Chagas disease cardiomyopathy (CCDC). 

The acute phase of this disease starts right after the incubation period, which occurs 1-4 

weeks after exposure to T. cruzi, the period in which there is no clinical manifestation after 

contamination is called the incubation period. As it is an infectious disease, the etiological 

diagnosis of Chagas' disease in Brazil has to be carried out in all suspected cases, in the 

acute and in the chronic phase. Thus, it is necessary to integrate epidemiological, clinical 

and laboratory evidence in order to increase the degree of prediction and the accuracy of 

the diagnosis. 

 

Key-words: Acute Chagas disease; Trypanosoma cruzi; Barber. 

 

INTRODUÇÃO 

Descrita por Carlos Chagas em 1909, a tripanossomíase americana ou doença de Chagas 

(DC) passou a constituir problema como doença humana na Amazônia, a partir de 1969 e 

com maior ênfase, a partir de 1996. A DC aguda se apresenta, conforme descrição de área 

endêmica, como doença de sinais e sintomas pouco evidentes, podendo, entretanto, evoluir 

gravemente. O comprometimento cardíaco em fase aguda é, em geral, pouco expressivo, 

exceto em crianças, por vezes transitório e inclui taquicardia, bulhas cardíacas normo ou 

hipofonéticas e sopro sistólico funcional.  

O presente estudo visa, a partir dos dados epidemiológicos no sistema informatizado de 

dados vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e ao DATASUS, abrangendo o período 

entre 2007 a 2018 sobre a doença de Chagas aguda que acomete o município de Araguaína-

TO e região, apresentar informações e traçar o perfil epidemiológico dos pacientes 

acometidos, bem como processar dados e posteriormente, realizar análise sólida dos 

mesmos.   
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Esse estudo faz-se necessário pois a doença de Chagas é uma patologia típica da pobreza, 

ligada às condições de vida da população, porque o barbeiro, o inseto transmissor do 

parasita Trypanossoma cruzi, que causa o mal de Chagas, vive nas frestas das casas de pau 

a pique, em frutas típicas da região Norte do Brasil e outros habitats que são abundantes na 

região de Araguaína-TO. Regiões de pobreza acentuada são agravantes para o vetor de 

contaminação. Conhecer o perfil epidemiológico dessa população se faz necessário para 

uma correta intervenção e para elaboração de políticas públicas de combate a essa doença. 

 

 

 

OBJETIVOS 

O presente estudo visa, a partir dos dados colhidos no sistema informatizado de dados 

vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e ao DATASUS, abrangendo o período entre 

2007 a 2018 sobre a doença Chagas aguda que acometeu o município de Araguaína-TO e 

região, traçar o perfil epidemiológico dos pacientes acometidos, analisar verificar em que 

circunstâncias ocorreram o evento. Dessa forma, será possível verificar as variáveis em que 

esse evento ocorreu, entendendo melhor a forma que o poder público poderá agir para 

evitar futuros casos ou agir para rápida intervenção e minimização dos efeitos decorrente da 

DCA. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Os conhecimentos sobre a doença de Chagas tiveram seu pontapé inicial no ano de 1909, 

através de uma expressiva endemia rural que ocorreu em vários países latino-americanos 

(MALAFAIA; DE LIMA RODRIGUES, 2010). A doença de Chagas (DC) é uma patologia 

de cunho infeccioso, provocada pelo agente etiológico Trypanosoma cruzi e que provoca 

entre outras alterações, uma agressão progressiva ao coração (TATTO; PADILHA; 

FERNANDES, 2007). 

Antigamente, o agente etiológico se limitava ao ambiente silvestre, completando seu ciclo 

biológico em mamíferos provenientes do ambiente silvestre e hoje, através da evolução e 

avanço do ser humano sobre o meio ambiente, os triatomíneos modificaram seu 
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comportamento, passando a habitar casas de pau a pique e locais de criação de animais 

(KROPF; AZEVEDO; FERREIRA, 2000).  

Os casos mais graves de DC são caracterizados por comprometimentos cardíacos e 

digestivos (BOZELLI et al., 2006). Ela pode ser transmitida aos indivíduos de variadas 

formas, entre elas: Vetorial, oral, transfusional, dentre outras (VARGAS et al., 2018). O 

período de incubação varia de acordo com a forma de transmissão: Transfusional de 30 a 

40 dias; Vetorial: 4 a 15 dias; Vertical em qualquer período da gestação ou durante o parto. 

Oral: 3 a 22 dias  (OLIVEIRA et al., 2006). 

Inicialmente, na fase aguda da doença, o dano orgânico é estritamente associado à invasão e 

multiplicação parasitária no miocárdio, e de outros tecidos comumente acometidos como o 

sistema nervoso e aparelho digestivo (SANGENIS et al., 2016). Após o período de 

incubação ocorrem as lesões conhecidas como "chagomas”, o sinal de Romaña (PINTO et 

al., 2007). 

Na fase aguda da doença ocorre manifestação febril, sendo uma característica peculiar de 

ser uma febre arrastada. podendo persistir por até 12 semanas (LIMA; TEIXEIRA; LIMA, 

2019).  Mesmo que não for tratada, ocorrerá o desaparecimento da febre de forma 

espontânea e de quase todas  as outras manifestações (CAVALCANTI et al., 2019). 

A transmissão oral é, nos dias de hoje, uma das principais formas de transmissão da doença 

no Brasil, particularmente na Região Amazônica (VINHAES; DIAS, 2000). A transmissão 

oral seguirá ocorrendo independentemente das ações de controle empreendidas (PINTO et 

al., 2012). No Brasil, o consumo de carne de caça ainda faz parte da alimentação de tribos 

que habitam a Região Amazônica  (SANGENIS et al., 2016).  

O diagnóstico é realizado pela observação dos parasitas circulantes ou seu material genético 

(PCR), através de hemocultura ou visualização direta do parasita no sangue periférico entre 

outros inúmeros métodos (ALVES et al., 2018).  

Atualmente no território brasileiro predomina a forma crônica da doença de Chagas,  que 

são decorrentes de infecção por via vetorial (em torno de 2 milhões) (ARAS et al., 2003). 

Entretanto, nos últimos 10 anos, a ocorrência de casos e surtos de doença de Chagas aguda 

(DCA) pode ser observado em vários estados brasileiros, tendo uma maior freqüência na 

Região Amazônica (OLIVEIRA et al., 2006). 
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Uma recente metanálise trouxe como estimativa o acréscimo do número de transmissões 

pela via oral através da ingestão de alimentos infectados por triatomíneos infectados por T. 

cruzi (MALAFAIA; DE LIMA RODRIGUES, 2010). 

A Organização Mundial de Saúde  estima em 300.000 o número de novos casos por ano na 

América Latina e acredita que existam 8 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo 

(CAVALCANTI et al., 2019). 

No Brasil, em relação ao contexto epidemiológico dos eventos de doença de Chagas aguda 

por transmissão oral, a maior parte dos casos foi relatada na Amazônia em surtos de 

contextos familiares ou multifamiliares (VINHAES; DIAS, 2000). 

Dessa forma, é imperioso que se busque mais conhecimento relativo a cenários 

epidemiológicos da doença de Chagas e sua forma de transmissão, que envolve pessoas 

infectadas e sob risco de infecção, diferentes populações do parasito, espécies do vetor e 

reservatórios de T. cruzi. Este conhecimento adquirido e integrado representa fator central 

para que se busque ações consistentes e sustentáveis de gestão, vigilância, controle e 

atenção à saúde e social, coerentes, eficazes, efetivas e eficiente (CAVALCANTI et al., 

2019). 

 

MÉTODOS 

Este foi um estudo epidemiológico retrospectivo com abordagem quantitativa e analítica, 

que utilizou o sistema informatizado de dados das notificações de doença de Chagas aguda, 

vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e ao DATASUS, abrangendo o período entre 

2007 a 2018.  Os critérios de inclusão foram as notificações de casos novos em pacientes 

com diagnóstico de doença de Chagas aguda, na cidade de Araguaína-TO, registradas no 

SINAN, no período escolhido. Os critérios de exclusão foram as notificações duvidosas, 

incompletas, com registro de outro período e as variáveis não selecionadas para este estudo 

As variáveis do estudo foram divididas em oito categorias de análise Casos confirmados 

por: Mês 1ª sintoma , por zona de residência, por UF de infecção, por autóctone, modo 

provável de infecção, local provável de infecção, faixa etária, escolaridade, raça, sexo, 

gestante, critério clínico-epidemiológico, por evolução.  

A busca e coleta dos dados foi realizada de forma gradual, em etapas. Após coletados, os 

dados foram digitados em planilhas do Excel 2019. Para a análise estatística, os dados 
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foram apresentados em forma de gráficos com frequência absoluta em na discussão foram 

apresentados em frequência relativa. Este estudo constitui-se em uma pesquisa documental 

e eletrônica, portanto, não houve necessidade de aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os dados do Sinan, foram notificados, entre os anos de 2007 e 2018 em 

Araguaína-TO, 15 casos de doença de Chagas aguda (DCA). Desses casos, pode-se 

observar que 26,66% ocorreram no primeiro semestre dos anos analisados e, 

consequentemente, 73,33% no segundo semestre. A figura 1 apresenta a distribuição dos 

casos confirmados por mês de 1ª sintoma segundo município de notificação e período. 

Pode-se verificar que a distribuição sazonal dos casos notificados e confirmados de DCA 

ocorreu de maneira mais significativa nos segundos semestres dos anos analisados, 

destacando-se os meses de outubro — sendo a região mais seca do ano na região analisada 

—, e que tem como característica altas temperaturas com baixos níveis pluviométricos. 

Outra característica é a maior ocorrência de queimadas e desflorestamentos o que resulta 

em aumento de temperatura em determinadas regiões da região. 

Dessa maneira, pode-se relacionar o número de casos de DCA com as altas temperaturas 

nos segundos semestres, estando dessa maneira provavelmente relacionado com à dispersão 

dos agentes causadores da doença. Dessa maneira, eles se deslocam de seu ambiente 

silvestre e rumam ao peridomicílio humano o que torna maiores as chances de transmissão 

vetorial. 

Outro ponto que vale destacar é que no segundo semestre do ano é o que ocorre as maiores 

safras de açaí, que, de uma maneira ou de outra poderá ser contaminado pelo agente 

causador da DCA e acabar por via oral realizando a contaminação dos pacientes. 
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Figura 1: Distribuição dos casos confirmados por mês de 1ª sintoma segundo município de 

notificação e período de 2007 a 2018. 

 

 

Fonte: SINAN/DATASUS 

 

 

Através deste estudo que a quantidade de casos de DCA quando relacionado ao sexo não 

mostrou significativa diferença estatística, não podendo ser possível fazer relação risco para 

contaminação relacionada a essa variável. Ocorreram 8 casos em homens (53,33%) e 7 

casos em mulheres (46,67%) dos casos em mulheres, conforme exposto na figura 2. 

 

Figura 2: Casos confirmados por sexo segundo município de notificação no período de 

2007 a 2018. 

 

Fonte: SINAN/DATASUS 
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Figura 3: Casos confirmados por raça segundo município de notificação no período de 

2007 a 2018. 

 

 

Fonte: SINAN/DATASUS 

 

 

Analisando os casos de DCA relacionados com a etnia (figura 3) pode-se observar a 

prevalência de DCA em pardos com 10 casos registrados relacionados a essa variável 

(66,66%). Pode-se relacionar esse acontecimento devido a sua fragilidade social. 

Quanto à faixa etária, pode-se observar na figura 4, a maioria dos indivíduos acometidos 

pela DCA está em idade economicamente ativa de 20 a 59 anos, sendo10 casos (66,66% 

dos casos analisados). Isso sugere que possa existir relação entre atividade econômica, 

atividades laborais e os fatores de risco para transmissão da DCA. Dessa forma, pode-se 

concluir que a exposição das pessoas que vivem em zonas rurais com o convívio com os 

vetores contaminados com o patógeno, por meio da extração do açaí, da agricultura 

familiar, entre outras atividades. Soma-se a isso o fato anteriormente citado de que a 

sazonalidade da doença ocorre no segundo semestre, período de altas temperaturas, 

queimadas e desmatamento na região. 
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Figura 4: Casos confirmados por faixa etária segundo município de notificação no período 

de 2007 a 2018. 

 

 

Fonte: SINAN/DATASUS 

 

 

No que diz respeito à escolaridade, o maior número de casos (13 casos, sendo 86,66% do 

total) não foram especificados no momento da notificação ou foram ignorados 

(demonstrado na figura 5). Deve-se reforçar a importância para esta variável sendo que, em 

outros estudos pode-se observar que grande número de casos ocorreu em indivíduos com 

baixa escolaridade, demonstrando assim a vulnerabilidade social em que estão inseridos 

esses indivíduos.  

Ao mesmo tempo, encontram-se envolvidos em uma situação econômica precária e isso faz 

com que morem em regiões periféricas, e lá estando, enfrentam a infraestrutura sanitária de 

péssima qualidade ou inexistente, com baixíssimos níveis de educação básica, sendo assim 

fator de risco que a expõe aos diversos tipos de transmissão da DC.  

Dessa forma, vários outros estudos demonstraram um expressivo número de pacientes 

chagásicos apresentou baixa escolaridade, inclusive analfabetismo. 
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Figura 5: Casos confirmados por escolaridade segundo município de notificação no 

período de 2007 a 2018. 

 

 

Fonte: SINAN/DATASUS 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Durante a realização desta pesquisa observou-se que existem diversas relações 

epidemiológicas associadas a notificação de DCA no município de Araguaína-TO, como 

por exemplo, variáveis epidemiológicas, ambientais e demográficas, no período de 2007 a 

2018. 

Dentre as constatações realizadas, observou-se  sazonalidade com maior ocorrência de 

casos nos segundos semestres, concomitante as altas temperaturas e baixos índices 

pluviométricos na região. O perfil socioepidemiológico dos indivíduos acometidos pela 

doença foi: Pessoas de baixa escolaridade, economicamente ativas (adultas), pardas, com 

possível forma de transmissão principalmente por via oral e ter residência, morar em área 

urbana. 

Considerando as diferentes relações das variáveis estudadas, as ferramentas computacionais 

utilizadas na análise espacial dos dados foram satisfatórias para a construção da  ANÁLISE 

DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES ACOMETIDOS PELA DOENÇA 

DE CHAGAS AGUDA (DCA) POR TRANSMISSÃO ORAL EM ARAGUAÍNA-TO NO 

PERÍODO DE 2007 A 2018 e verificação dos cenários ecopidemiologicos em que ocorrem 
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a DCA. Dessa forma, esse tipo de análise é de suma importância pois apresentam grande 

potencial para prover os gestores em saúde com informações voltadas para a vigilância 

contínua e sistemática do agravo estudado. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, D. F. et al. Diagnostic methods of Chagas disease: an update. Revista Brasileira 

de Análises Clínicas, v. 50, n. 4, 2018.  

 

ARAS, R. et al. Transmissão vetorial da doença de Chagas em Mulungu do Morro, 

Nordeste do Brasil. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 36, n. 3, p. 

359–363, maio 2003.  

 

BOZELLI, C. E. et al. Perfil clínico-epidemiológico de pacientes com doença de Chagas no 

Hospital Universitário de Maringá, Paraná, Brasil. Cadernos de Saude Publica, v. 22, n. 5, 

p. 1027–1034, 2006.  

 

CAVALCANTI, M. A. F. et al. Manifestations and strategies of coping with chagas disease 

that interfere in the quality of life of the individual: A systematic review. Ciencia e Saude 

Coletiva, v. 24, n. 4, p. 1405–1416, 1 abr. 2019.  

 

KROPF, S. P.; AZEVEDO, N.; FERREIRA, L. O. Moléstia de Carlos Chagas: Conferência 

realizada em 7 de agosto na Academia Nacional de Medicina. Brazil-Medico,. Brazil-

Medico, v. 25, p. 347–365, 2000.  

 

LIMA, R. DE S.; TEIXEIRA, A. B.; LIMA, V. L. DA S. Doença de chagas: uma 

atualização bibliográfica. Revista Brasileira de Análises Clínicas, v. 51, n. 2, 2019.  

 

MALAFAIA, G.; DE LIMA RODRIGUES, A. S. Centenário do descobrimento da doença 

de chagas: Desafios e perspectives. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 

Tropical, v. 43, n. 5, p. 483–485, 2010.  

 

OLIVEIRA, F. A. S. et al. Características epidemiológicas dos pacientes com Doença de 

Chagas. Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, v. 2, n. 6, p. 107–

113, 2006.  

 

PINTO, A. Y. D. N. et al. Fase aguda da doença de Chagas na Amazônia brasileira. Estudo 

de 233 casos do Pará, Amapá e Maranhão observados entre 1988 e 2005. Revista da 

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 41, n. 6, p. 602–614, nov. 2008.  

 

PINTO, A. Y. DAS N. et al. Doença de chagas aguda grave autócne da Amazônia 

brasileira. Revista Paraense de Medicina, v. 21, n. 2, 2007.  



 

 

 

 

 

 

 

32 

 

PINTO, V. D. S. et al. Vigilância Epidemiológica da Paracoccidioidomicose no Estado de 

São Paulo, 2008 a 2011. BEPA - Boletim epidemiológico Paulista, v. 9, n. 103, p. 4–15, 

2012.  

 

SANGENIS, L. H. C. et al. Transmissão da doença de Chagas por consumo de carne de 

caça: revisão sistemática. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 19, n. 4, p. 803–811, 1 

dez. 2016.  

 

TATTO, E.; PADILHA, E. MAURA; FERNANDES, S. B. DOENÇA DE CHAGAS 

AGUDA Aspectos epidemiológicos, diagnóstico e tratamento Guia de consulta rápida para 

profissionais de saúde. Programa nacional de Controle de Chagas, Secretaria de 

Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde., p. 32, 2007.  

 

VARGAS, A. et al. Investigação de surto de doença de Chagas aguda na região extra-

amazônica, Rio Grande do Norte, Brasil, 2016. Cadernos de Saúde Pública, v. 34, n. 1, p. 

1–8, 2018.  

 

VINHAES, M. C.; DIAS, J. C. P. Doença de Chagas no Brasil. Cadernos de Saúde 

Pública, v. 16, n. suppl 2, p. S7–S12, 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

33 

 

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE: UMA FERRAMENTA DE PROMOÇÃO SAÚDE E 

QUALIDADE DE VIDA PARA PACIENTES COM SÍNDROME METABÓLICA 

 

Késia Carvalho da Silva1, Guilherme Durães Souto Rocha2, Matheus Libarino Santos3, 

Veronica Ferreira de Souza Fernandes4 

RESUMO 

A síndrome metabólica é caracterizada por um distúrbio metabólico definido pela presença 

de hipertensão arterial, intolerância à insulina, obesidade central e dislipidemia, 

representando grande fator de risco para doenças cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 

2. Sendo assim, o tratamento dos fatores de risco para síndrome metabólica representa uma 

pauta de interesse para a saúde pública, e a atenção primária como alicerce e porta de 

entrada para esses serviços de saúde, tem papel fundamental na prevenção dos agravos e 

promoção de saúde. Dessa forma, a Atenção Básica possui algumas estratégias para 

estreitar a relação entre comunidade e unidade de saúde como por exemplo o Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica e o Projeto Terapêutico Singular (PTS). O 

primeiro é composto por equipes multiprofissionais que tem como objetivo principal 

oferecer apoio às ações desenvolvidas pelas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e o 

PTS representa um conjunto de condutas terapêuticas, apoiadas no matriciamento. Com 

isso, o presente estudo teve como objetivo propor um plano intervenção terapêutico 

multidisciplinar como estratégia para melhorar a qualidade de vida de pacientes portadores 

de síndrome metabólica vinculados a Unidade Básica de Saúde do município de Itabuna. 

Para tanto, trata-se de um estudo de relato de caso, realizado pelos alunos da Faculdade 

Santo Agostinho, alocados na referida unidade. 

O trabalho foi desenvolvido em três etapas: coleta dos dados na primeira visita, comparação 

dos achados entre a primeira e segunda visita, e confecção do PTS na terceira fase. Na 

primeira etapa, identificou-se que a paciente era portadora da síndrome metabólica, o que 

motivou a elaboração do PTS. Portanto, a equipe multiprofissional será formada por 
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fisioterapeuta, psicólogo e nutricionista, que deverão trabalhar em conjunto, a fim de 

promover melhora na qualidade de vida da paciente.   

Palavras-chaves: Síndrome Metabólica; Atenção Primária; Educação; Saúde, Projeto 

Terapêutico Singular. 

ABSTRACT 

Metabolic syndrome is characterized by a metabolic disorder defined by the presence of 

arterial hypertension, insulin intolerance, central obesity and dyslipidemia, representing a 

major risk factor for cardiovascular diseases and type 2 diabetes mellitus. Therefore, the 

treatment of risk factors for metabolic syndrome is an issue of interest to public health, and 

primary care as the foundation and gateway to these health services, has a fundamental role 

in preventing diseases and promoting health. Thus, Primary Care has some strategies to 

strengthen the relationship between the community and the health unit, such as the 

Expanded Family Health and Primary Care Center and the Singular Therapeutic Project 

(PTS). The first consists of multiprofessional teams whose main objective is to support the 

actions developed by the Family Health Strategies (ESFs) and the PTS represents a set of 

therapeutic approaches, supported by matrix support. Thus, the present study aimed to 

propose a multidisciplinary therapeutic intervention plan as a strategy to improve the 

quality of life of patients with metabolic syndrome linked to the Basic Health Unit in the 

municipality of Itabuna. To this end, it is a case report study, carried out by students from 

Faculdade Santo Agostinho, allocated in that unit. The work was developed in three stages: 

data collection on the first visit, comparison of the findings between the first and second 

visits, and making the PTS in the third phase. In the first stage, it was identified that the 

patient had the metabolic syndrome, which motivated the elaboration of the PTS. 

Therefore, the multiprofessional team will be formed by a physiotherapist, psychologist and 

nutritionist, who should work together in order to promote improvement in the patient's 

quality of life. 

Key-words: Metabolic syndrome; Primary care; Education; Health; Singular Therapeutic 

Program. 
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INTRODUÇÃO 

 

A síndrome metabólica consiste em um conjunto de anormalidades metabólicas definida 

pela hipertensão arterial, intolerância à insulina, obesidade central e dislipidemia, 

representando importante fator de risco para doenças cardiovasculares e diabetes mellitus 

tipo 2 (PENALVA, 2007; ROCHALANI et al., 2017). Neste cenário, as doenças 

coronarianas representam a principal causa de óbito no mundo, determinando aumento da 

morbidade e incapacidade pelos anos de vida. Por outro lado, os dados epidemiológicos 

nacionais revelam redução da taxa de mortalidade e dos anos de vida perdidos no país, 

muito provavelmente pela adoção das políticas públicas e fortalecimento das ações de 

promoção e prevenção à saúde (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2019).  

O tratamento dos fatores que constituem a síndrome metabólica é uma pauta de extremo 

interesse para a saúde brasileira, porque, além do alto nível de morbimortalidade, essas 

condições exigem um grande investimento financeiro e ambos aspectos podem ser 

controlados com organização efetiva dos serviços no nível da Atenção Básica. Pode-se citar 

alguns exemplos que reforçam essa afirmativa, dentre eles, o fato de que a diabetes mellitus 

e a hipertensão arterial sistêmica caracterizavam a primeira causa de mortalidade e 

hospitalizações no Sistema Único de Saúde (SUS) acerca de dez anos atrás (SCHMIDT; 

DUNCAN; STEVENS et al., 2009; SCHMIDT et al., 2011; ROSA, 2008); o custo total de 

US$ 15.67 bilhões ao ano com o tratamento de diabetes em adultos no sistema público de 

saúde do Brasil indicado pela Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) no ano de 2013 (BAHIA, 

et al., 2019) e a avaliação do custo das internações hospitalares por diabetes no ano de 

2014, a qual permitiu inferir que 50% do custo dessas internações foram decorrentes de 

doenças cardiovasculares (ROSA, 2018). 

À vista disso, é imprescindível destacar o papel da Atenção Primária à Saúde (APS) como 

porta de entrada do paciente para os serviços públicos de saúde no Brasil e maior ambiente 

resolutivo dos problemas crônicos da população brasileira, sendo com frequência o 

primeiro local de atendimento e a opção mais acessível para comunidade adscrita; além de 

ser o centro de comunicação de toda Rede de Atenção à Saúde (RAS) (MENDES, 2010). 

As RAS, por sua vez, organizam melhorias na saúde em três níveis: pacientes, serviços e 

políticas de saúde MENDES, 2011). Com isso, é essencial que a APS esteja pautada sobre 
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os princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, 

da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da 

participação social (PNAB, 2017).  

Além disso, a Atenção Básica possui algumas estratégias para estreitar a relação entre 

comunidade e unidade de saúde com a finalidade de prevenção e promoção da saúde, como 

por exemplo o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica e o Programa 

Terapêutico Singular (PTS). Tais ferramentas são importantes para garantir tanto a 

qualidade do atendimento, quanto a longitudinalidade do tratamento, e, assim, ampliar o 

controle sobre problemas básicos da saúde (GUSSO; LOPES, 2012). 

OBJETIVOS 

 

Relatar a elaboração de um plano intervenção terapêutico multidisciplinar como estratégia 

para melhorar a qualidade de vida dos pacientes portadores de síndrome metabólica adstrito 

a Unidade Básica de Saúde do município de Itabuna.   

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) foi criado por meio da Portaria nº 154, de 24 de 

janeiro de 2008, mas sofreu algumas mudanças para ampliar sua capacidade de promoção da saúde 

e passou a chamar-se Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) após 

atualização da portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017 (PNAB, 2017). O NASF-AB é 

composto por equipes multiprofissionais que têm como objetivo principal oferecer apoio às ações 

desenvolvidas pela Estratégias de Saúde da Família (ESF), além de ampliar a abrangência dessas 

ações segundo os princípios da territorialização e da regionalização (BRASIL, 2008, 2012). De 

acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) (BRASIL, 2017) a equipe do NASF-AB 

pode ser composta por profissionais como professor de educação física, fisioterapeuta, 

fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, farmacêutico, 

médicos (acupunturista, homeopata, psiquiatra, veterinário, etc), entre outros.  

O NASF-AB-AB é baseado no referencial teórico-metodológico do apoio matricial (ou 

matriciamento), ou seja, baseado num processo em que duas ou mais equipes montam uma 

intervenção pedagógico-terapêutica a partir da integração e análise de informações coletadas 

(GONÇALVES, et al., 2011). Essa integração deve surgir quando a equipe de saúde da família por 
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si só não conseguir contemplar as necessidades daquela população e/ou território. Dessa forma, o 

NASF-AB-AB atua como suporte especializado para a Atenção Básica agindo tanto na ampliação 

de serviços como no monitoramento de determinados agravos atendidos pela atenção primária, 

como forma de fomentar estratégias para resolução e melhoria de qualidade de vida dos pacientes, 

qualificando as ações e fortalecendo a rede de cuidados em saúde (GONÇALVES et al., 2015).  

Para cumprir tais demandas, o NASF-AB conta com algumas ferramentas como o Projeto 

Terapêutico Singular (PTS), genograma, ecomapa, atendimento domiciliar, atendimento 

especializado, entre outros. A escolha da ferramenta varia de acordo com a estratégia mais adequada 

para o atendimento do paciente (GUSSO; LOPES, 2012). 

O Projeto Terapêutico Singular (PTS), por sua vez, oferece um serviço multiprofissional ao 

paciente, de modo a auxiliar atenuação dos impactos dos fatores ambientais nas doenças crônicas e 

assim melhorar a qualidade de vida (GUSSO; LOPES, 2012). O projeto consiste em um conjunto de 

condutas terapêuticas, apoiadas no matriciamento, que podem ser direcionadas para um indivíduo 

ou para o coletivo (uma família, uma comunidade, indivíduos institucionalizados, entre outros). A 

construção de um PTS é dividida em quatro momentos (BRASIL, 2013): 

Diagnóstico e análise: deve-se entender o sujeito como singular e considerar todos os aspectos 

envolvidos na sua vida (uma análise biopsicossocial), além da doença em si.  

Definição de ações e metas: são elaboradas propostas a curto, médio e longo prazo, as quais serão 

discutidas com os indivíduos envolvidos no processo (o paciente, familiares, responsáveis, etc.). 

Divisão de responsabilidades: são definidas as tarefas de todos envolvidos no PTS (equipe de saúde, 

pacientes, familiares) e o profissional com melhor vínculo com o usuário será a pessoa de referência 

para o caso. 

Reavaliação: discute-se a evolução do caso e as correções, caso sejam necessárias. 

O Projeto Terapêutico Singular merece destaque entre as ferramentas porque é capaz de permitir 

que o usuário do serviço participe do processo de saúde, facilitando a adesão do paciente ao 

tratamento e aumentando as chances de sucesso do processo de promoção à saúde. 

MÉTODOS 

 

  Trata-se de um estudo de relato de caso como forma de fomentar a elaboração de um Projeto 

Terapêutico Singular para uma paciente portadora de síndrome metabólica adstrita à Unidade 

Básica de Saúde do município de Itabuna. Para tanto, o presente estudo foi conduzido pelos alunos 
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de medicina do quarto semestre da Faculdade Santo Agostinho alocados na referida unidade de 

saúde, sob supervisão da professora da disciplina Interação Ensino Saúde e Coletividade. Além 

disso, foi necessário contar com a colaboração dos agentes comunitários de saúde (ACS), 

responsáveis por encaminhar o grupo para a residência dos pacientes portadores de alguma 

comorbidade.  

Dessa forma, o estudo foi dividido em três etapas. Na primeira, os alunos acompanhados do ACS 

foram encaminhados a residência da paciente, compreendendo a primeira visita domiciliar. Neste 

momento, foram coletadas informações socioeconômicas da paciente, bem como realizada uma 

anamnese e exame físico, de acordo com o roteiro em anexo disponibilizado pela faculdade, além 

de transmissão de informações básicas sobre educação em saúde. Na segunda etapa, os alunos 

retornaram à residência da paciente, 21 dias após a primeira visita, e realizou-se uma nova 

avaliação, com a finalidade de comparar os achados com os da primeira, além de verificar se houve 

mudança no estilo de vida após informativos sobre os cuidados com a saúde e a importância da 

prática de atividade física e alimentação balanceada. Por fim, a terceira etapa abrangeu a discussão 

em grupo do caso da paciente e elaboração do PTS, levando em consideração os serviços 

disponíveis na unidade, bem como os aspectos socioeconômicos da paciente. 

Para a realização do estudo, a paciente consentiu em participar de forma voluntária, sendo garantido 

a confidencialidade e o sigilo das informações coletadas.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Paciente do sexo feminino, 71 anos, aposentada, casada, católica, dona de casa, hipertensa, 

diabética, obesidade mórbida (IMC: 54,8) altura e peso referidos: 1,48m e 120kg. A obesidade 

reduziu a sua capacidade de locomoção e foi a razão para que suspendesse o Hidroclorotiazida, pois 

não conseguia chegar ao banheiro a tempo e perdia o controle da micção. Faz administração 

medicamentosa irregular apenas do losartana, metformina e do ácido acetilsalicílico. Paciente relata 

dor na coluna derivada de uma queda que sofreu aos 12 anos de idade, teve 14 filhos com o atual 

marido, mas dois vieram a óbito ainda na infância. Tanto a sua própria lesão quanto os óbitos dos 

seus filhos não tiveram acompanhamento médico pela dificuldade de acesso à serviços de saúde na 

época. 

Sua maior dificuldade atual é a sobrecarga diária, uma vez que é responsável pelos cuidados do 

marido, dos três netos, assim como é responsável pela limpeza da casa e pela alimentação de nove 
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pessoas. Dessa forma, suas refeições não são separadas das refeições dos outros moradores não-

hipertensos, portanto, não há redução de sódio, gorduras e alguma outra medida para garantir a 

alimentação balanceada para o hipertenso. A enorme quantidade de tarefas destinadas a paciente a 

impedem de controlar suas próprias enfermidades, resultando numa clara diminuição da qualidade 

de vida. 

De acordo com a história clínica da paciente será necessária a atuação dos seguintes profissionais: 

fisioterapeuta, psicólogo e nutricionista, que deverão trabalhar em conjunto para minimizar as 

complicações das doenças crônicas apresentadas e, consequentemente, melhorar sua qualidade de 

vida. Outrossim, os principais tópicos de ação devem ser: o sedentarismo e alimentação, associados 

a obesidade, e os problemas familiares, responsáveis por depositar uma carga elevada de estresse e 

piorar o quadro clínico. 

A primeira meta estabelecida pela equipe multiprofissional é elaborar um plano a curto, médio e 

longo prazo, que deverá ser negociado com a paciente. Para tanto, é indispensável a marcação de 

uma consulta para paciente com os profissionais, a fim de iniciar uma relação de confiança entre 

eles. Além disso, será discutido e pactuado com clareza o plano terapêutico, junto com a equipe 

designada e a própria paciente, esclarecendo a participação de cada profissional, que poderá ser 

ajustada consensualmente de acordo com a disponibilidade e as atividades da paciente.     

Dessa forma, o fisioterapeuta inicialmente proporá um programa de atividades em domicílio, tendo 

em vista as dificuldades de locomoção da paciente, com três encontros por semana. Utilizará como 

ferramentas exercícios de alongamento, fortalecimento da coluna lombar e articulação do joelho, a 

fim de aliviar momentaneamente as dores e melhorar sua mobilidade. À medida que a paciente for 

evoluindo, poderá ser acrescentado novos exercícios. 

   Diante desse contexto, a divisão de responsabilidades pode ser acompanhamento com a 

nutricionista da Unidade que pode se locomover até a casa da paciente para observar o padrão 

comportamental e alimentar, e propor uma dieta que agregue à condição de saúde. Além de uma 

psicóloga para acompanhá-la e que utilize da terapia familiar e a psicoterapia para a orientação dos 

familiares quanto à sobrecarga que se apodera da paciente e quanto às possibilidades e 

procedimentos de melhora da qualidade de vida. 

  Feito isso é necessário que haja acompanhamento e reavaliação constantes para entender se as 

medidas estão surtindo efeito sobre a condição clínica da paciente e a cada visita promover saúde 
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para evitar uma nova afecção. Esse monitoramento é feito principalmente pelo ACS, com o auxílio 

de visitas domiciliares, por exemplo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A realização desse estudo permite observar que a articulação de casos de pacientes que 

possuem comorbidades crônicas com a ferramenta do Projeto Terapêutico Singular oferecida pelo 

Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica é uma estratégia que contempla a maioria 

das necessidades dos pacientes, incrementando não somente a assistência à saúde, mas toda a 

qualidade de vida do indivíduo. Dessa forma, deve-se incentivar a utilização dos serviços e das 

ferramentas oferecidas pelo NASF-AB, uma vez que estas conseguem abranger o indivíduo com 

base em uma visão holística. 
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AVALIAÇÃO PARASITOLÓGICA DE ALFACES (Lactuca sativa) COMERCIALIZADAS 

EM FEIRAS- LIVRES, HORTIFRUTIS E RESTAURANTES DO MUNICÍPIO DE 

ITABUNA - BA 

 

Nadine de Almeida Cerqueira1, Emanuelle Rocha Nunes2, Anna Karla Costa Logrado Cedro3, 

Fernanda Luiza Andrade de Azevedo 4, Ana Paula Melo Mariano5, Pedro Costa Campos Filho 6 

 

RESUMO 

A busca por uma melhor qualidade de vida tem levado os consumidores a incluírem, cada vez mais, 

frutas, legumes e verduras, em sua dieta. Entretanto, concomitantemente ao aumento do consumo de 

hortaliças in natura, tem crescido o número de doenças transmitidas por alimentos. Diante disso, 

este trabalho objetivou identificar as principais estruturas parasitárias de importância 

médico/veterinária, encontradas em alfaces crespas (Lactuca sativa), em diferentes 

estabelecimentos no município de Itabuna, Bahia. Para isso, definiu-se o “pé de alface” como 

unidade amostral e realizou-se três coletas, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2020 em 

feiras-livres, hortifrutis e restaurantes, distribuídos por todo o perímetro urbano. As amostras foram 

submetidas ao método de Mariano & Carvalho, permitindo a observação de larvas, cistos e ovos de 

parasitas. Das 45 amostras analisadas, em 30 (66.7%) foram identificadas espécies parasitárias. A 

maior taxa de contaminação foi registrada nos hortifrutis, com 94.4% de positividade, seguidos das 

feiras-livres e restaurantes, com 83.3% e 20%, respectivamente. Dentre os helmintos encontrados, 

as larvas de Ancylostoma spp/ Strongyloides spp foram observadas em maior frequência (53.3%). 

Esse fato sugere o cultivo das alfaces em solo contaminado ou precárias condições higiênico-

sanitárias da água utilizada na irrigação. Em relação aos protozoários, destacam-se os cistos de 

Entamoeba coli, identificados em 20% das amostras. Apesar de não ser patogênica, a presença 

dessa espécie parasitária indica contaminação das hortaliças por material fecal de humanos ou 

animais, apontando para uma falta de higienização no local de cultivo ou de quem as manipula. 
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Desse modo, as hortaliças consumidas in natura constituem-se como mecanismos de transmissão de 

enteroparasitoses, sendo necessário uma maior fiscalização e atuação da Vigilância Sanitária. 

Palavras-chaves: hortaliças; enteroparasitoses; contaminação ambiental 

ABSTRACT 

 

The search for a better quality of life has led consumers to increasingly include fruits and vegetables 

in their diet. However, concomitantly with the increase in the consumption of fresh vegetables, the 

number of foodborne diseases has grown. Therefore, this study aimed to identify the main parasitic 

structures of medical / veterinary importance, found in curly lettuce (Lactuca sativa), in different 

specifications in the municipality of Itabuna, Bahia. For this, the “lettuce tree” was defined as a 

sampling unit and three collections were taken, during the months of January and February 2020, in 

street markets, vegetables and restaurants, distributed throughout the urban perimeter. As they were 

submitted to the Lutz or HPJ method, allowing the observation of larvae, cysts and parasite eggs. Of 

the 45 entities analyzed, in 30 (66.7%) parasitic species were identified. The highest contamination 

rate was registered in fruit and vegetables, with 94.4% positivity, followed by open-air markets and 

restaurants, with 83.3% and 20%, respectively. Among the helminths found, such as Ancylostoma 

spp / Strongyloides spp larvae were observed more frequently (53.3%). This fact exempts the 

cultivation of lettuce in contaminated soil or poor hygienic-sanitary conditions of the water used for 

irrigation. In relation to protozoa, Entamoeba coli cysts stand out, identified in 20% of people. 

Although it is not pathogenic, the presence of this parasitic species indicates contamination of 

vegetables by fecal material from humans or animals, localized for a lack of hygiene in the place of 

cultivation or those who manipulate them. In this way, as vegetables consumed in natura, they are 

used as transmission mechanisms for enteroparasitoses, requiring greater inspection and action by 

the Health Surveillance. 

 

Key-words: vegetables; enteroparasitoses; environmental contamination 

 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, ocorreram mudanças significativas no estilo de vida das pessoas, principalmente, 

em relação aos hábitos alimentares. Nesse contexto, a busca por uma maior expectativa e qualidade 
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de vida têm levado os consumidores a incluírem, cada vez mais, frutas, legumes e verduras, em sua 

dieta (SOUSA, 2006). 

Para uma alimentação saudável é recomendado o consumo de vegetais in natura, pois estes, trazem 

em sua composição um considerável percentual de vitaminas, sais minerais e fibras alimentares – 

substâncias indispensáveis para o bom funcionamento do metabolismo corporal (ROCHA, 

MENDES e BARBOSA, 2008). 

Diante dessas recomendações, as hortaliças folhosas ganham destaque por possuírem baixo teor 

calórico, elevado valor nutricional e por serem amplamente consumidas pela população, o que as 

torna de grande importância para a saúde pública (ROCHA, MENDES e BARBOSA, 2008; 

SOARES e CANTOS, 2006).   

Dentre as hortaliças folhosas, a alface (Lactuca sativa) é a mais comercializada no Brasil, sendo 

considerada uma cultura hortícula de grande consumo. Este vegetal, rico em vitaminas, cálcio, 

potássio, ferro, sódio e etc, qualifica-se para diversas dietas, o que favorece seu consumo de 

maneira geral e o torna componente imprescindível das saladas brasileiras (SANTANA, et al., 2006; 

BELINELO et al., 2009). 

Concomitantemente ao aumento do consumo de hortaliças in natura, tem-se observado o aumento 

de doenças (bacterianas, virais, fúngicas e parasitárias) transmitidas por alimentos. Dessa forma, 

estudos realizados no Brasil têm verificado a possibilidade de contaminação alimentar por 

helmintos e protozoários devido à ingestão de hortaliças consumidas cruas (ROCHA, MENDES e 

BARBOSA, 2008; GUIMARÃES et al., 2003). 

Diversos fatores podem estar relacionados à veiculação de parasitos por meio da alimentação. Um 

deles, é o fato que o Brasil apresenta precários índices de saneamento básico na maioria dos 

municípios, o que aumenta o risco de contaminação alimentar a partir da prática de irrigação de 

hortaliças com água contaminada por material fecal de origem humana. (GIATTI et al., 2004; 

JUNG, et al., 2014; MESQUITA et al., 1999).  

Diversos estudos disponíveis na literatura relacionam à ocorrência de enteroparasitoses com o 

consumo in natura de hortaliças. Considerando a ausência de dados referentes a contaminação de 

alfaces comercializadas no sul da Bahia, este trabalho objetiva identificar as principais estruturas 

parasitárias de importância médico/veterinária, encontradas em alfaces crespas (Lactuca sativa), em 

diferentes estabelecimentos no município de Itabuna, Bahia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

45 

 

OBJETIVOS 

 

Esse estudo objetiva identificar as principais estruturas parasitárias de importância 

médico/veterinária, encontradas em alfaces crespas (Lactuca sativa), em diferentes 

estabelecimentos no município de Itabuna, Bahia. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para Falavigna et al. (2005) e Rocha, Mendes e Barbosa (2008), fatores como o desenvolvimento 

econômico, globalização do comércio de alimentos, intensificação da urbanização e modificações 

nos hábitos alimentares – destacando o consumo de alimentos in natura, prontos ou semiprontos, e 

de refeições fora do domicílio – têm contribuído para o aumento de infecções parasitárias, por 

helmintos e protozoários.  

Na literatura, é possível encontrar tanto trabalhos nacionais, como os desenvolvidos por Freitas et 

al. (2004), em Campo Mourão-PR e por Rocha, Mendes e Barbosa (2008), em Recife-PE; quanto 

trabalhos internacionais, realizados no Chile, por Vázquez et al. (1997) e na Noruega, por Robertson 

e Gjerde (2001). Todos eles, demonstrando o risco de contaminação por formas parasitárias através 

do consumo de hortaliças cruas.   

A alface é a hortaliça folhosa de maior consumo no Brasil. Comercialmente, é classificada em 

crespa, mimosa, lisa e romana, sendo a primeira, a mais consumida (60%), seguida pela americana e 

lisa – 19% e 18%, respectivamente. Seu cultivo tem sido realizado pelos sistemas: tradicional, o 

qual utiliza solo, adubos solúveis e agrotóxicos; orgânico, método em que a planta cresce livre de 

inseticidas, fungicidas e agroquímicos; e sistema hidropônico, no qual as hortaliças são protegidas 

do solo e de fatores adversos do ambiente (SANTANA et al., 2006; BELINELO et al. 2009; 

ROCHA, MENDES e BARBOSA, 2008). 

Na busca por alimentos mais saudáveis, a prática da agricultura orgânica tem crescido, aumentando 

os riscos de transmissão devido ao emprego da adubação com esterco animal, que pode levar às 

alfaces, formas infectantes de diversos parasitas.  Além disso, o contato das hortaliças com animais, 

o armazenamento em locais inadequados e o manuseio – sem higiene – por indivíduos parasitados, 
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também são fatores que influenciam a contaminação desses alimentos (JUNG, et al., 2014; 

ROCHA, MENDES e BARBOSA, 2008; SOARES e CANTOS, 2006). 

Diversos estudos já identificaram estruturas parasitárias em hortaliças que estavam sendo 

comercializadas. Jung et al. (2014) e Rocha, Mendes e Barbosa (2008), por exemplo, encontraram 

uma taxa de contaminação de 91.7% e 96.9%, respectivamente, em suas amostras. Em 

contrapartida, outros autores obtiveram uma taxa de positividade bem menor; Moura et al. (2015) 

observou parasitas em 25% das hortaliças e Mesquita et al. (1999), em apenas 3.9%.  

As espécies de helmintos mais encontradas na literatura foram Ancylostoma spp, Strongyloides spp 

e Ascaris lumbricoides, responsáveis por enteroparasitoses frequentes nas populações de baixo nível 

socioeconômico. A Entamoeba coli destacou-se entre os cistos de protozoários, sendo identificada 

em quase todos os estudos (SANTOS et al, 2007; FALAVIGNA et al.,2005; SILVA et al., 1995; 

SOARES e CANTOS, 2006; SILVA et al., 2016; MOURA et al., 2015).  

Por conterem, possivelmente, larvas e ovos de helmintos e cistos de protozoários, a alface se torna 

um meio de transmissão de parasitoses intestinais, as quais, representam um problema de saúde 

pública, principalmente por sua alta prevalência e diversidade de manifestações clínicas (SOARES 

e CANTOS, 2005; SANTOS et al., 2009). 

Segundo Silva et al., alimento seguro é definido como aquele próprio para o consumo por se 

apresentar livre de substâncias ou organismos que possam promover danos físicos ou qualquer 

agravo à saúde do ser humano. Sendo assim, com base na literatura, vê-se que muitas hortaliças 

comercializadas não se encaixam no conceito de “alimento seguro”. 
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MÉTODOS 

 

Procedimento de coleta 

Para a análise, definiu-se o “pé de alface” como unidade amostral. Foram estabelecidos como locais de 

coleta quatro feiras-livres, seis hortifrutis e cinco restaurantes, distribuídos pelo perímetro urbano. 

Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2020 foram realizadas 3 coletas, no período da manhã, 

totalizando 45 amostras.  

A seleção das hortaliças, para análise, foi realizada de maneira aleatória, tendo como critério de 

exclusão a presença de folhas degradadas e impróprias para o consumo.   

Nas feiras-livres, as hortaliças eram depositadas, pelo próprio feirante, em sacolas plásticas 

disponibilizadas pelo mesmo, as quais eram devidamente fechadas. Em hortifrutis, as amostras eram 

selecionadas aleatoriamente e colocadas em sacos plásticos de polietileno, também lacrados. Já nos 

restaurantes, as hortaliças foram, primeiramente, colocadas nos pratos disponibilizados pelo 

estabelecimento e só então, acondicionadas em sacos plásticos estéreis.  

As amostras foram devidamente identificadas e encaminhadas para análise no Laboratório de 

Parasitologia (lapar) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).  

 

Procedimento de análise 

No laboratório, cada “pé de alface” foi dividido ao meio, em porções de aproximadamente 300g, e 

colocado em sacos plásticos de polietileno diferentes, para aumentar a área de contato e facilitar o 

desprendimento de possíveis estruturas parasitárias. Vale reforçar que foram desprezados os talos e 

raízes. As amostras foram, então, submetidas ao método de Mariano & Carvalho, que se baseia na 

formação de sedimento por ação da gravidade associada ao termohidrotropismo, permitindo a 

observação de larvas, cistos e ovos. Para isso, em cada saco plástico foi adicionado 230mL de água 

destilada e 5 gotas de detergente neutro (OLIVEIRA et al., 2016). Para a homogeneização, o sistema 

foi agitado de forma manual e uniforme durante 3 a 5 minutos (MATOSINHOS, 2012). Cortou-se, 

então, uma das pontas do saco plástico com auxílio de tesoura estéril e o líquido foi transferido para 

um cálice de sedimentação espontânea (250 mL), permanecendo em repouso durante 24hrs (Figura 1). 

Após esse tempo, foram preparadas lâminas de todo o sedimento resultante, as quais, foram coradas 

com solução de lugol e observadas em microscópio óptico, nas objetivas de 10 e 40X (Olimpus BX40).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Resultados 

     

Os resultados obtidos, apresentados na tabela 1, mostram que das 45 amostras analisadas, distribuídas 

entre feiras-livres, hortifrutis e restaurantes, 30 (66.7%) apresentaram contaminação por espécies 

parasitárias.  

A maior taxa de contaminação (94.4%) foi registrada nos hortifruitis, com presença de parasitas em 17 

das 18 amostras estudadas. Seguidos das feiras-livres com 83.3% (10/12) e dos restaurantes, os quais 

apresentaram apenas 20.0% de suas amostras contaminadas (3/15).  

Nas análises realizadas, foram observadas tanto formas evolutivas de helmintos como: ovos de 

ancilostomídeo, ovos de Toxocara canis e larvas de Ancylostoma spp/Strongyloides spp; quanto cistos 

de protozoários como: Endolimax nana, Entamoeba coli, Entamoeba histolytica/E. díspar, Giardia 

lamblia e Iodamoeba butschlii (Tabela 2).  
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As estruturas parasitárias identificadas com maior frequência foram as larvas de Ancylostoma spp/ 

Strongyloides spp, presentes em 53.3% das amostras analisadas (24/45). Em contrapartida, a 

Iodamoeba butschlii apresenta a menor frequência, sendo encontrada em 2.2% das amostras (2/45). 

Além de protozoários e helmintos parasitas do homem, foram observados outros contaminantes (tabela 

4) representados por ovos de insetos, encontrados em 42.8% das amostras, larvas de nematoides de 

vida livre (36.6%), insetos (34.9%) e ácaros (9.5%).  

Durante o procedimento metodológico, mesmo após cortar talos e raízes dos “pés de alface”, ainda foi 

possível notar bastante sedimento depositados no fundo do cálice de sedimentação (Figura 1C), 

refletindo o nível de sujidade das amostras analisadas.  

Discussão 

O presente estudo permitiu avaliar a presença de diferentes estruturas parasitárias, helmintos e 

protozoários, em amostras de alface in natura. A taxa de positividade encontrada (66.7%), corrobora 

com pesquisas anteriores, que também observaram alto índice de contaminação da hortaliça.  

Falavigna et al. (2005), relataram que 55.0% das amostras de alface encontravam-se parasitadas, no 

noroeste do Paraná; em Florianópolis-SC, Soares e Cantos (2006) constataram um percentual de 60.0% 

de contaminação; e Rocha, Mendes e Barbosa (2008) encontraram parasitas em 96.9% das amostras 

coletadas em Recife-PE. Em contrapartida, alguns estudos apresentaram índices bem abaixo do 

observado nesse trabalho, como Mesquita et al. (2009), com apenas 3.9% das alfaces contaminadas; e 

Esteves e Figueirôa (2010), os quais relataram positividade em 23.8% das amostras analisadas.  
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O elevado índice de contaminação encontrado nesse trabalho, pode ser consequência das condições 

precárias de transporte e armazenamento das hortaliças; das baixas condições higiênico-sanitárias dos 

indivíduos que as manipulam, da água utilizada na irrigação e do local onde são cultivadas (SOARES e 

CANTOS, 2006). Somado a isso, as folhas múltiplas e a estrutura compacta dos “pés de alface”, 

permitem a fixação de estruturas parasitárias (FALAVIGNA et al., 2005). 

Dentre os helmintos patogênicos encontrados, destaca-se as larvas dos nematódeos Ancylostoma spp e 

Strongyloides spp (53.3%) – nesse trabalho, foram contabilizadas sem distinção, pois, processos 

realizados antes da leitura das lâminas, como a lavagem, podem acarretar na degradação dessas 

estruturas e, por possuírem morfologia semelhante, torna-se difícil fazer a diferenciação entre elas 

(FALAVIGNA et al., 2005). A alta prevalência dessas espécies parasitárias está de acordo com o que 

foi encontrado por Guimarães et al.(2003), estudo no qual, larvas nematoides foram observadas em 

47.5% das amostras de alface.  

A elevada frequência dessas espécies parasitárias, pode ser justificada pelo fato de que ambas são 

facilmente encontradas no solo, aumentando a probabilidade de contaminação das hortaliças cultivadas 

em contato direto com o mesmo (SILVA et al., 2016). Além disso, a presença de larvas de 

Strongyloides spp e de Ancylostoma spp indicam péssimas condições higiênico-sanitárias da água 

utilizada para a irrigação das alfaces (ROCHA, MENDES e BARBOSA., 2008). 

Alguns estudos, porém, encontraram resultados bem diferentes do que foi exposto aqui. Silva et al. 

(1995), por exemplo, não identificaram larvas desses nematódeos em suas análises; já Freitas et al. 

(2004), observaram larvas de Strongyloides spp em apenas 4.8% e 11.4% das amostras de 

supermercados e feiras-livres, respectivamente, e larvas de Ancylostoma spp em 9.1% das hortaliças 

coletadas em feiras-livres. Os dois estudos apresentaram maior prevalência do parasita Ascaris spp, 

explicada por sua maior frequência em relação aos outros enteroparasitas ou pelo fato de que sua 

morfologia propicia uma maior adesão às folhas de hortaliças (COELHO et al., 2001). 

Em concordância com demais estudos, a Entamoeba coli foi o protozoário encontrado com maior 

frequência entre as amostras analisadas (25.4%). Moura et al. (2015) e Jung et al. (2015), também 

registraram alta prevalência dos cistos dessa espécie, com índices de positividade de 17.8% e 41.7%, 

respectivamente.  

Embora apenas a espécie E. histolytica seja patogênica, a presença de outras amebas como Endolimax 

nana, Iodamoeba butschlii e principalmente, Entamoeba coli, revela a contaminação das hortaliças por 

material fecal de humanos ou animais, uma vez que elas são provenientes das formas trofozoítos 
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oriundas do aparelho digestivo de vertebrados, eliminados pelas fezes (FREITAS et al., 2004; 

SARAIVA et al., 2005). Essa contaminação pode ocorrer nos locais de cultivo dessas plantas ou pela 

falta de higienização de quem as manipula (JUNG et al., 2014). 

A presença de ovos de Toxocara spp em 4.4% das amostras analisadas, sugere a contaminação por 

fezes de cães e gatos (GUIMARÃES et al., 2003; FREITAS et al., 2004). O fato de terem sidos 

encontrados apenas em alfaces comercializadas em feiras-livres, pode ser explicado pelas condições 

higiênicas em que as mesmas se encontravam, visto que, durante as coletas foi possível observar 

diversos animais errantes circulando livremente pelos locais próximos às barracas onde os alimentos 

ficavam expostos.  

Os resultados desta pesquisa mostram que a taxa de contaminação de alfaces - por enteroparasitas -  

comercializadas em hortifrutis é maior (94.4%) que a encontrada em feiras-livres (83.3%) e 

restaurantes (20.0%).  

Diversos fatores como forma de cultivo, água utilizada na irrigação, transporte, armazenamento e 

manuseio podem influenciar nas taxas de contaminação das hortaliças (SOARES e CANTOS, 2005; 

SILVIA et al., 2016). Dessa forma, sugere-se que a maior frequência de enteroparasitas em alfaces 

provenientes de hortifrutis, deve-se ao fato de que essas são manipuladas por um maior número de 

pessoas: agricultor, transportador, vendedor e possíveis compradores. Em contrapartida, as amostras de 

feiras-livres, geralmente, são cultivadas pelo próprio comerciante e dono da barraca, reduzindo 

consideravelmente o número de pessoas que têm contato com o produto.  

Assim como Mesquita et al. (1999), observou-se que os restaurantes apresentaram menor índice de 

contaminação por estruturas parasitárias (20.0%). Esse resultado é, possivelmente, consequência da 

prévia higienização das folhas de hortaliças, com água corrente e hipoclorito. Entretanto, nas amostras 

de restaurantes foram identificados apenas parasitas de origem fecal, apontando para uma baixa 

qualidade higiênico-sanitária durante o preparo das alfaces (SARAIVA et. al, 2005). 

Além desses parasitas, foram observados ainda outros contaminantes de origem biológica como larvas 

de vida livre (não patogênicas), ácaros e insetos. A quantidade dos dois últimos, que habitam um local 

é da ordem de milhares, por isso, podem alcançar ambientes alimentares facilmente (SILVA et al., 

2016).  

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), na Resolução nº 12, de 1978, a 

Comissão Nacional de Normas e Padrões de Alimentos (CNNPA), definiu hortaliças como planta 

herbácea da qual uma ou mais partes são utilizadas como alimento na sua forma natural, tendo como 
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característica a ausência de sujidades, parasitas e lavras. Dessa forma, as alfaces analisadas no presente 

estudo, estão em desacordo com essa norma e em condições higiênicos-sanitárias irregulares, tornando-

se, portanto, um mecanismo importante na transmissão de enteroparasitoses (SOARES e CANTOS, 

2006).   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos nesse trabalho indicam que as alfaces comercializadas em feiras-livres e 

hortifrutis e as disponíveis em restaurantes, apresentam baixas condições higiênico-sanitárias, 

considerando a presença de espécies parasitárias de origem fecal humana.  

Dessa forma, faz-se necessário uma maior atuação e fiscalização da Vigilância Sanitária, bem como, 

uma melhor orientação aos produtores e comerciantes, acerca da correta higienização dessas hortaliças.  
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INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO SOBRE AS ARBOVIROSES NA COMUNIDADE NOVA 

ITABUNA: UMA AÇÃO DOS ACADÊMICOS DE MEDICINA DA FASAI - AFYA NA 

INTEGRAÇÃO DO ENSINO SERVIÇO E COMUNIDADE 

 

Lara Santiago16, Maria Esther Oliveira Gomes17, Gabriel Wnuk18, Robson Vidal19 

 

RESUMO 

As arboviroses têm se tornado importantes e constantes ameaças e são transmitidas pelo sangue de 

pacientes virêmicos, por insetos hematófagos, em áreas endêmicas, especialmente em países tropicais 

como o Brasil. O município de Itabuna, situado na região sul da Bahia, possui diversos aspectos 

geográficos e sociais que propiciam a eclosão de endemias provenientes de arbovírus. Dentro dessa 

perspectiva, foi realizado um inquérito epidemiológico, com intuito de avaliar a vulnerabilidade social 

e as consequências da ausência de um serviço efetivo de saúde local para o tratamento e prevenção das 

arboviroses Dengue, Zika e Chincunguya. O presente estudo foi realizado na sede do município de 

Itabuna, no bairro Nova Itabuna, sendo este escolhido por acolher o campus da Instituição de Ensino 

Superior (IES) visando dessa forma estabelecer vínculos com a comunidade e exercer a 

responsabilidade social em consonância com os princípios do programa mais médicos. Além disso, a 

comunidade em estudo apresenta grande vulnerabilidade geográfica e social para ocorrência das 

doenças supracitadas. Durante a avaliação, foi notório o impacto geográfico na proliferação de 

doenças, haja vista que o bairro está situado às margens de um rio com altos índices de poluição. Foi 

constatado que 89% dos entrevistados já tiveram experiências com dengue na família, enquanto 56%  

relataram experiências com Chincunguya e 33% com Zika, evidenciando dessa forma a grande 

incidência local. Outrossim, a insatisfação dos moradores com os serviços de saúde prestados à 

comunidade reflete mais um agravante para o controle das arboviroses, uma vez que dificulta a 

notificação dos agravos e a assistência no que diz respeito à prevenção e cuidados paliativos. 

Palavras-chaves: Dengue; Chikungunya; Zika; Medicina. 
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Arboviruses have become important and constant threats and are transmitted by the blood of viremic 

patients or by hematophagous insects in endemic areas, especially in tropical countries like Brazil. The 

municipality of Itabuna, located in the southern region of Bahia, has several geographic and social 

aspects that promote the outbreak of arbovirus endemics. Within this perspective, an epidemiological 

survey was carried out to assess social vulnerability and the consequences of the absence of an 

effective local health service for the treatment and prevention of arboviruses Dengue, Zika and 

Chincunguya. The present study was performed at the headquarters of the municipality of Itabuna, in 

the neighborhood of Nova Itabuna, which was chosen because it is where the campus of the Higher 

Education Institution (HEI) is located, in order to bond with the community and exercise social 

responsibility in accordance with the principles of the program Mais Médicos. In addition, the 

community under study has great geographical and social vulnerability to the occurrence of the 

aforementioned diseases. During the assessment, the geographical impact on the proliferation of 

diseases was notorious, given that the neighborhood is located on a river bank with high levels of 

pollution. It was found that 89% of the interviewees have already had experiences with dengue in the 

family, while 56% reported experiences with Chincunguya and 33% with Zika, thus showing the high 

local incidence. Furthermore, the residents's dissatisfaction with the health services provided to the 

community reflects another aggravating factor for the control of arboviruses, since it makes it difficult 

to notify the health problems and assistance regarding to prevention and palliative care. 

Key-words: Dengue; Chikungunya; Zika; Medicine. 

 

INTRODUÇÃO 

As arboviroses são um conjunto de doenças virais que infectam os seres humanos e outros animais pela 

picada de mosquito, sendo o Aedes aegypti o principal vetor no Brasil. As epidemias de arboviroses 

são cada vez mais periódicas, principalmente em países tropicais e a causa do aumento dos casos se dá, 

principalmente, por urbanização não planejada, precárias condições sanitárias, desabastecimento de 

água, rápidas mudanças climáticas, desmatamento e migração populacional (BRASIL, 2015). 

De 2002 a 2011, as arboviroses se consolidaram como um dos maiores desafios a serem combatidos 

(VASCONCELOS et al., 2016). A dengue, por exemplo, vem acometendo os brasileiros desde 1986, 

entremeando estas quatro décadas com surtos epidêmicos a cada 3-5 anos quando acontece a 

introdução de novos sorotipos em áreas antes incólumes ou alteração do sorotipo predominante 

(LIMA, 2016). 
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Em 2015, o Zika vírus foi um vilão que chamou a atenção de todas as autoridades mundiais em 

controle de doenças infecciosas em decorrência do seu alto impacto sobre o desenvolvimento do 

sistema nervoso fetal, independente da idade gestacional em que ocorresse a contaminação. Em 2014 

ocorreu um surto do Chikungunya vírus, considerada então uma arbovirose emergente, tendo gerado 

um alerta em todo território nacional (SOUZA et al., 2016).  

Somado a isso, a comunidade estudada apresenta altos índices de ocorrência das doenças devido a 

vulnerabilidade geográfica na qual o bairro está situado, que apresenta um rio poluído às suas margens. 

Dessa forma, a insatisfação dos moradores com os serviços de saúde local reflete um agravante para o 

controle das doenças, uma vez que dificulta a notificação dos agravos e a assistência no que diz 

respeito à prevenção e cuidados paliativos. 

OBJETIVOS 

 

 Avaliar a incidência da Dengue, Zika e Chikungunya no bairro Nova Itabuna e as 

vulnerabilidades sociais que levam ao aumento de casos nessa região. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

As arboviroses têm se tornado importantes e constantes ameaças em regiões tropicais. No Brasil, 

devido ao amplo ecossistema e clima, os desmatamentos, urbanização desordenada e falta de 

saneamento básico em muitas regiões, tem-se um ambiente propício para o desenvolvimento e 

reprodução de vários vetores, como os mosquitos dos gêneros Aedes, Haemagogus, Culex e 

Culicoides, o que acaba acarretando em uma maior propagação dessas doenças (LOPES; NOZAWA; 

LINHARES, 2014).  

O estado da Bahia é um dos mais acometidos por arboviroses no Brasil. Até a semana 16, do boletim 

epidemiológico do monitoramento de casos, foram notificados 25.723 suspeitos de Dengue, 5.782 

suspeitos/prováveis de Chikungunya e 894 suspeitos/prováveis de Zika, totalizando 32.399 casos 

suspeitos de arboviroses no estado. (BAHIA, 2020). 

Todo ano surgem novos casos de arboviroses no território brasileiro e, na maioria das vezes, só se dá a 

devida atenção quando ocorrem em quantidade bastante elevada, o que irá dificultar ainda mais o seu 

controle e tratamento (BRASIL, 2019; 2020; DONALISIO; FREITAS; ZUBEN, 2017). 
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É de extrema importância ter o conhecimento do perfil epidemiológico da população para que, dessa 

forma possa realizar o desenvolvimento de uma estrutura assistencial adequada na atenção básica, além 

de ser fundamental para que se possa fazer a criação de ações de planejamento (NASCIMENTO, 

2013). 

 

 

MÉTODOS 

 

 Trata-se de um estudo descritivo quali-quantitativo que teve como sujeitos experimentais 100 

moradores do bairro Nova Itabuna, adstritos à Unidade Básica de Saúde (UBS) Calixto Midlej, 

localizada no município de Itabuna. Para tanto, foi utilizado como instrumento metodológico uma 

entrevista por meio de inquérito epidemiológico e socioeconômico, o qual continha perguntas diversas 

de cunho sociocultural, como também sobre a condição de saúde do entrevistado e demais membros 

familiares e o seu grau de satisfação em relação aos serviços prestados pela UBS.  

No que tange à condição de saúde dos entrevistados, as variáveis investigadas foram a Dengue, Zika e 

Chikungunya, que representam as principais arboviroses prevalentes na região investigada.  

As entrevistas ocorreram em três dias diferentes entre março/2019-abril/2019, durante os turnos 

matutinos e vespertinos. Para isso, o grupo foi acompanhado pelos agentes comunitários de saúde da 

referida unidade básica, os quais eram responsáveis por encaminhar, de modo aleatório, as residências 

de alguns moradores de suas respectivas áreas de abrangência. Com isso, a amostra final englobou todas 

as áreas de cobertura da unidade. Foram excluídos os indivíduos que moravam nas áreas descobertas. 

A tabulação dos dados e a confecção dos respectivos gráficos foram realizados com auxílio do programa 

Microsoft Excel, sendo realizado cálculo de frequência de determinada doença sobre o número total de 

entrevistados.  

 O presente estudo teve o assentimento dos entrevistados, garantindo o sigilo e confidencialidade 

dos dados. A Faculdade Santo Agostinho no dia 14 de junho de 2019 declarou anuência, autorizando a 

apresentação do trabalho. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentre as cem famílias entrevistadas, foram identificados 178 indivíduos acometidos pelas arboviroses 

Dengue, Zika e/ou Chikungunya, sendo que a distribuição de cada uma foi de 89, 33 e 56, 
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respectivamente.  Além disso, foi notificado pela população, em 99% dos casos, que os agentes de 

endemias visitaram as suas residências num período regular (de 3 em 3 meses). Porém, acerca do perfil 

epidemiológico, 11% não possuíam acesso ao saneamento básico, sendo que a população ribeirinha é 

habituada a utilizar água vindo do rio. 

Conforme evidencia a tabela 1, quanto às questões socioeconômicas e sociodemográficas, observa-se a 

prevalência de indivíduos entre 61-70 anos (n = 21), com renda familiar de um salário mínimo (n = 44) 

e ensino fundamental 2 incompleto (n = 28). 

Por fim, foi identificado que a maioria dos entrevistados recebe visita regular do Agente Comunitário de 

Saúde (n = 82) e avaliam o atendimento da Unidade Básica de Saúde como bom (n = 36). 

Tabela 1 - Análise de dados dos entrevistados 

VARIÁVEIS TOTAL DA AMOSTRA 

Sexo 

Feminino 83 

Masculino 17 

Faixa etária 

18-30 anos 16 

 

31-40 anos 20 

41-50 anos 19 

51-60 anos 15 

61-70 anos 21 

71 ou mais 9 

Renda familiar 

Menos 23 

1 salário 44 

2 salários  20 
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Mais 12 

Escolaridade 

Nenhuma 6 

Fundamental 1 incompleto 11 

Fundamental 1 completo 3 

Fundamental 2 incompleto 28 

Fundamental 2 completo 16 

Médio complete 15 

Médio incomplete 15 

Superior incomplete 1 

Superior complete 4 

Acometidos por arboviroses na família 

Dengue 89 

Zika 33 

Chikungunya  56 

Visita regular do Agente Comunitário de Saúde (ACS) 

Sim 82 

Não 18 

Visita regular do Agente de Endemia  

Sim 99 

Não 1 

Acesso ao saneamento básico 

Sim 89 

Não 11 
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Qualidade do atendimento na Unidade Básica de Saúde 

Péssimo 4 

Ruim 5 

Regular 18 

Bom 36 

Ótimo 13 

Excelente 25 

 

A partir dos dados analisados, percebe-se o impacto geográfico na proliferação de doenças, haja vista 

que o bairro está situado às margens de um rio com altos índices de poluição. Além disso, é notório que 

a insatisfação dos moradores com os serviços de saúde prestados à comunidade reflete mais um 

agravante para o controle das arboviroses, uma vez que dificulta a notificação dos agravos e a 

assistência no que diz respeito à prevenção e cuidados paliativos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As arboviroses são de grande relevância para a saúde pública devido a uma série de fatores que vão 

desde a sua diversidade de agentes infecciosos até a sua pluralidade de manifestações clínicas 

envolvidas. Existe ainda uma dificuldade no diagnóstico diferencial que levam a um atraso na 

confirmação da doença, ocasionando um agravo no tratamento. Sendo assim, a educação sanitária e a 

vigilância epidemiológica devem se fazer presentes na sociedade em geral como forma de controle e 

minimização dos efeitos que essas doenças virais podem acarretar.  
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COVID-19: RELAÇÃO ENTRE INCIDÊNCIA, LETALIDADE E RECURSOS APLICADOS 

 

Nadine de Almeida Cerqueira20, Emanuelle Rocha Nunes21, Ana Paula Melo Mariano22, Pedro Costa 

Campos Filho23 

 

RESUMO 

Em dezembro de 2019, foi notificado o primeiro caso de COVID-19, na China. Um mês depois, já 

haviam sido registrados casos em 18 países e 170 óbitos. O SARS-CoV-2, coronavírus responsável por 

causar tal doença, apresenta um alto potencial de transmissão sendo que em 11 de março de 2020, a 

Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia de COVID-19. O Brasil registrou seu primeiro 

caso em 26 de fevereiro e, hoje, 30 de agosto, o Brasil encontra-se no segundo lugar no ranking 

mundial em números de casos diagnosticados e óbitos. Em resposta aos diferentes investimentos e 

medidas adotadas por cada Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, foram observados diversos 

cenários de contaminação e óbitos pelo coronavírus no país. Desse modo, esse trabalho visa identificar 

a taxa de incidência e letalidade da COVID-19 em diferentes estados do Brasil, fazendo comparação 

com as estratégias e insumos disponibilizados para cada unidade federativa. Para isso, foram 

levantados boletins epidemiológicos dos seis estados com maior número de óbitos no Brasil: Bahia, 

Ceará, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Além de informações como os recursos 

financeiros enviados pelo Ministério da Saúde para cada Secretaria Estadual de Saúde e a quantidade 

de leitos disponíveis. Com base nisso, foi possível observar que o Rio de Janeiro, mesmo estando mais 

preparado, estruturalmente, para tratar pacientes infectados, é o estado que apresenta a maior taxa de 

letalidade da COVID-19 do país (7.2%). Fato explicado pela má distribuição dos recursos hospitalares 

entre os municípios. Além disso, observou-se que o estado com o menor número de testes diagnósticos 

(PA), apresentava a maior incidência da doença, comprovando a importância do diagnóstico na 

contenção do coronavírus. Desse modo, notou-se que o investimento em insumos e montagens de UTIs 

está diretamente relacionado com os índices de infecção e letalidade da COVID-19.  

Palavras-chaves: SARS-CoV-2; Brasil; mortalidade 
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ABSTRACT 

 

In December 2019, the first case of COVID-19 in China was notified. A month later, cases had been 

reported in 18 countries and 170 deaths. SARS-CoV-2, the coronavirus responsible for causing such a 

disease, spread rapidly and on March 11, 2020, the World Health Organization declared the COVID-19 

pandemic. Brazil registered its first case on February 26, and today, August 30, Brazil ranks second in 

the world ranking in terms of diagnosed cases and deaths. In response to the different investments and 

measures adopted by each State Department of Health, several scenarios of contamination and deaths 

by coronavirus were observed in the country. Thus, this study aims to identify the lethality and 

infectivity rate of COVID-19 in different states of Brazil, making a comparison with the strategies and 

inputs available for each federative unit. For this, epidemiological bulletins were collected from the six 

states with the highest number of deaths in Brazil: Bahia, Ceará, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro and 

São Paulo. In addition to information such as the financial resources sent by the Ministry of Health to 

each State Department of Health and the number of beds available. Based on this, it was possible to 

observe that Rio de Janeiro, even though it is structurally better prepared to treat infected patients, is 

the state that has the highest mortality rate of COVID-19 in the country (7.2%). This fact is explained 

by the poor distribution of hospital resources among the municipalities. In addition, it was observed 

that the state with the lowest number of diagnostic tests (BP), had the highest infectivity rate of the 

disease, proving the importance of diagnosis in containing the coronavirus. Thus, it was noted that the 

investment in inputs and ICU assemblies is directly related to the infection and lethality rates of 

COVID-19. 

Key-words: SARS-CoV-2; Brazil; mortality 

 

INTRODUÇÃO 

Em 31 de dezembro de 2019, foi notificado em Wuhan, China, o primeiro caso de uma pneumonia de 

etiologia até então desconhecida. Um mês depois, já haviam sido notificados 7.818 casos em 18 países e 

170 pessoas já haviam falecido. Os pacientes apresentavam tosse seca, dor de cabeça, febre, hipóxia e 

dispneia e as mortes ocorriam devido a uma falência respiratória causada por danos pulmonares 

(MOREIRA, 2020; BARBOSA et al., 2020). 
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Posteriormente, descobriu-se que se tratava de uma infecção causada pelo coronavírus da Síndrome 

Respiratória Aguda Grave e (SARS-CoV), a qual foi nomeada como Coronavirus Disease – 2019 

(COVID-19) (BARBOSA et al., 2020). 

Ao longo da vida, a maioria das pessoas se infectam por coronavírus comuns, mas esse, apresentava 

uma rápida disseminação humana e uma taxa de mortalidade de 2%. O elevado crescimento no número 

de casos, óbitos e países afetados, levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a decretar Emergência 

de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), em 30 de janeiro, e declarou a pandemia de 

COVID-19 em 11 de março de 2020 (MACEDO, ORNELLAS e BOMFIM, 2020; MOREIRA, 2020; 

GARCIA e DUARTE, 2020). 

A elevada infectividade do SARS-CoV-2 e a falta de imunidade prévia da população, faz com que o 

crescimentos dos casos seja exponencial, levando diversos países a decretarem emergências e estados de 

calamidade pública (GARCIA e DUARTE, 2020; MOREIRA, 2020). 

No Brasil, o primeiro caso foi registrado em 26 de fevereiro de 2020, em São Paulo. Tratava-se de um 

homem, de 61 anos, que havia retornado da Itália, onde estava ocorrendo um surto significativo. Um 

mês depois, o país já contava com 2.915 casos confirmados e 77 óbitos pelo novo coronavírus (LIMA et 

al., 2020; OLIVEIRA et al., 2020). 

Desde o início, o Ministério da Saúde (MS) tem atuado para a harmonização, planejamento e 

organização das atividades e o monitoramento da situação epidemiológica do Brasil. Além disso, adotou 

a informação da população como estratégia para o enfrentamento da pandemia, disponibilizando canais 

por whatsapp e o aplicativo Coronavírus-SUS (OLIVEIRA, 2020). 

Atualmente, mesmo havendo evidências de subnotificação, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking 

mundial, com 3.862.311 casos diagnosticados e um total de 120.896 óbitos. Atrás, apenas, dos Estados 

Unidos, o qual registrou 6.177.092 indivíduos infectados e 187.248 mortes (Worldometers. COVID-19 

Coronavírus pandemic. https://www.worldometers.info/, acessado em 31/ago/2020).  

Em resposta aos diferentes investimentos e medidas adotadas por cada Secretaria Estadual E Municipal 

de Saúde, foram observados diversos cenários de contaminação e óbitos pelo coronavírus no país. Desse 

modo, esse trabalho visa identificar a taxa da mortalidade e infectividade da COVID-19 em diferentes 

estados do Brasil, fazendo comparação com as estratégias e insumos disponibilizados para cada unidade 

federativa. 

OBJETIVOS 
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O presente estudo visa identificar a incidência e taxa de letalidade da COVID-19 em diferentes estados 

do Brasil, fazendo comparação com as estratégias e insumos disponibilizados para cada unidade 

federativa. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O novo coronavírus (SARS-CoV-2) foi identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, como 

agente etiológico do surto de casos de pneumonia (COVID-19) em diversos países (WHO,2020). No 

início, muitos casos relacionados ao surto na China, teriam algum vínculo com um grande mercado de 

frutos do mar e animais exóticos, sugerindo a disseminação zoonótica. No entanto, o crescimento no 

número de pacientes que, supostamente, não tiveram exposição ao mercado de animais, indicou a 

ocorrência de disseminação de pessoa para pessoa (WHO, 2020).   

Os sintomas mais comuns dessa infecção podem incluir manifestações respiratórias (tosse, dificuldade 

para respirar, batimento das asas nasais, entre outros) e febre (a qual pode não estar presente em alguns 

pacientes, como crianças, idosos, imunossuprimidos ou que tomam medicamentos para diminuí-la). 

Tais manifestações clínicas podem aparecer de 2 até 14 dias após a exposição. (Huang at al., 2020).  

Pessoas de todas as idades são suscetíveis ao SARS-CoV-2, contudo, os idosos e aqueles com doenças 

crônicas subjacentes – como diabetes, doenças cardíacas, hipertensão e doenças autoimunes - têm 

maior probabilidade de se tornarem casos graves; todavia jovens sem comorbidades também podem 

desenvolver tal quadro (ZHU et al., 2020). 

Os pacientes infectados com SARS-COV-2, atualmente, são as principais fontes de infecção, em 

especial os casos assintomáticos, uma vez que podem desempenhar um papel crítico no processo da 

transmissão viral, por não apresentarem sinais da doença, mas disseminam-na facilmente, sendo o 

contato físico direto, um dos principais meios dessa transmissão (NHC, 2020). 

A COVID-19 é difícil de diagnosticar clinicamente, e um atraso entre o início dos sintomas e o 

diagnóstico preciso é frequentemente observado. Vale ressaltar que, exceto casos confirmados de 

pneumonia, ainda existem muitas infecções não diagnosticadas e/ou com diagnóstico tardio devido à 

falta de kits (sorologia) e/ou reagentes (RT-CR), além do longo tempo de espera para o a realização do 

RT-PCR (Hui et al., 2020; Huang et al., 2020).  

Considerando a transmissão de pessoa para pessoa (Huang et al., 2020; Li et al., 2020), os indivíduos 

infectados não diagnosticados têm a capacidade e a possibilidade de transmitir o vírus a outras pessoas 
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suscetíveis, ao público ou familiares durante a busca ou a espera de um diagnóstico hospitalar e, 

portanto, aumentar o risco de transmissão espacial e desenvolvimento da doença  COVID-19.  

A avaliação precoce da gravidade da infecção e da transmissibilidade pode ajudar a quantificar o 

potencial pandêmico do COVID-19 e antecipar o número provável de mortes até o final da epidemia 

(JUNG et al., 2020). Em comparação a outros países, o Brasil tem uma das maiores taxas de 

transmissão da doença, e está entre os países que menos realizam testes para o diagnóstico laboratorial 

(https://www.worldometers.info/coronavirus/covid-19-testing/). 

Vários cenários foram observados, desde imposição de medidas de isolamento mais permissivas a 

medidas mais rígidas e em resposta, comportamentos diferentes da doença em diferentes regiões do 

Brasil e do mundo. As estratégias e as medidas mais importantes e úteis para o controle da COVID-19 

seriam detectar casos precocemente, isolar todos os pacientes, rastrear todos os contatos, fornecer 

atendimento clínico de qualidade, evitar colapsos hospitalares, impedir a transmissão da comunidade, 

evitar pânico e boatos públicos, criar vacinas e terapêuticas mais eficazes (Rong; Yang; Chu; Fan, 

2020). 

MÉTODOS 

 

Para a realização deste trabalho, levantou-se boletins epidemiológicos dos seis estados com maior 

número de óbitos no Brasil, desde o primeiro caso de COVID-19, em fevereiro de 2020, até o mês de 

agosto. Sendo eles: Bahia, Ceará, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.  

Em relação a cada unidade federativa, foram avaliados dados como o número de casos diagnosticados; 

o número de óbitos acumulados - causados pelo SARS-CoV-2; e a associação entre casos e óbitos 

(para se obter o percentual de letalidade). 

Coletou-se, ainda, informações acerca de estratégias utilizadas para o diagnóstico e tratamento da 

COVID-19 como a quantidade de testes diagnósticos (sorológico e RT-PCR), de leitos habilitados e de 

respiradores disponíveis para a população de cada estado. 

Além disso, analisou-se os recursos financeiros transferidos para as Secretarias Estaduais de Saúde 

para o combate ao coronavírus, bem como, o comportamento da letalidade da doença em cada uma das 

unidades em questão.  

Por fim, os dados foram transcritos em planilhas Excel, para avaliação estatística e elaboração de 

gráficos. 
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Para a obtenção das informações supracitadas, foram utilizados boletins disponíveis em sites do 

Ministério da Saúde (MS) do Brasil: (https://localizasus.saude.gov.br/) e (https://covid.saude.gov.br/).  

A sobreposição dos dados de número total de óbitos relacionados com a grandeza do investimento em 

estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento, permitiu avaliar de forma mais clara essas variáveis 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo dados do Ministério da Saúde, apresentados na Tabela 1, o maior número de mortes por 

COVID-19 ocorreu no estado de São Paulo, totalizando 29.944 vítimas até o dia 30 de agosto de 2020. 

Logo após, encontra-se o Rio de Janeiro com 16.016 óbitos, seguido do Ceará, Pernambuco, Pará e 

Bahia; o último, com 5.302 mortes.  

 

 

O Ceará foi um dos estados mais afetados pelo SARS-CoV-2, com o maior número de casos e óbitos 

por 100 mil habitantes, entre os estados em questão, e uma taxa de infecção de 2,3%. Para Felix e 

Fontenele (2020), um dos fatores determinantes da precocidade da pandemia no estado, é o fato de que 

o Ceará, nos últimos anos, aumentou consideravelmente sua conectividade área ao instalar um hub 

aéreo para a Europa. Essa instalação facilitou a entrada e saída de pessoas vindas de outros países, 

aumentando, consequentemente, o risco e a velocidade de propagação do novo coronavírus.  

O Rio de Janeiro encontra-se em uma situação contraditória, refletindo em uma crise sanitária no 

estado. De acordo com os dados apresentados, foi a unidade federativa (UF) que menos recebeu verba/ 

100 mil habitantes (Tabela 2). Em contrapartida, recebeu o maior número de testes diagnósticos e 

respiradores/ 100 mil habitantes, 8.881 e 484,4 respectivamente, e possui o maior número de leitos de 

UTI – adulto disponíveis para tratamento da COVID-19 (Tabela 3).  
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Apesar de ser o estado, teoricamente, mais equipado para tratar pacientes infectados, vê-se uma taxa de 

letalidade de 7,2% - a maior do país (Tabela 1). Diversos fatores podem explicar essa incongruência. 

Um deles, seria a má distribuição dos recursos hospitalares. Cientistas sugerem que alguns municípios 

do Rio de Janeiro, como Angra dos Reis e Macaé, sejam “polos”, por contarem com a maior 

quantidade de recursos de atenção à saúde. Porém, a maioria das internações realizadas são dos 

próprios residentes. Por outro lado, Niterói e Volta Redonda, que contam com menos recursos, 

atendem 30% a 50% de residentes de outros municípios (OLIVEIRA et al., 2020). Dessa forma, 

mesmo o estado possuindo equipamentos o suficiente para dar assistência a todos, parte da população 

acaba não conseguindo chegar até eles. O estado de Pernambuco, assim como o Rio de Janeiro, possui 

uma das menores taxas de infecção (1,3%), mas encontra-se em segundo lugar em relação a taxa de 

letalidade da doença. Sabe-se que em casos mais graves da COVID-19, são necessárias internações em 

UTI e o uso de ventiladores pulmonares para o suporte respiratório. Contudo, apesar de estar de acordo 
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com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), de no mínimo um leito de UTI para 

cada 10.000 habitante, em Pernambuco, esse número está concentrado na capital do estado. Desse 

modo, observa-se ausência de leitos de alta complexidade em cerca de 80% municípios (FREIRE-

SILVA et al., 2020; MOREIRA, 2020).  

Em relação ao número de testes diagnósticos disponíveis para a população de cada estado (Tabela 4), 

vê-se uma relação inversamente proporcional entre a taxa de testagem e o taxa de infecção pelo SARS-

CoV-2. Isto é, o Pará foi a unidade federativa que menos recebeu testes diagnósticos do Ministério da 

Saúde – disponíveis apenas para 3% da população – e nele, foi registrado o maior índice contaminação 

(2,3%). Por outro lado, o Rio de Janeiro recebeu o suficiente para testar 8,8% dos habitantes (maior 

percentual) e obteve a menor taxa de infecção, de 1.3%. 

 

Diante disso, apesar das quantidades não representarem o total de testagem que está sendo realizada em 

cada UF, visto que, as Secretárias Estaduais e Municipais também disponibilizam verba para a 

obtenção de kits diagnósticos, é possível notar, com base nesses números, a importância do diagnóstico 

para a contenção do SARS-CoV-2.  

Tal importância se dá devido ao fato de que, já foram documentadas transmissões da doença a partir de 

indivíduos assintomáticos ou com sintomas leves, sendo que a carga viral é alta nos estágios iniciais da 

doença. A falta ou a baixa testagem da população, leva à subnotificação dos casos de COVID-19, 

agravando um dos maiores desafios na contenção dessa pandemia: a disseminação por assintomáticos 

(OLIVEIRA et al., 2020; GARCIA, 2020; BARBOSA et al., 2020).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no exposto, observa-se que o investimento em insumos, aquisição de kits, respiradores e 

montagens de UTIs está diretamente relacionado com os índices de infecção e letalidade da COVID-
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19. Ademais, faz-se necessário o desenvolvimento de estratégias para melhor distribuição dos recursos 

primários à saúde, entre os estados do Brasil.  
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DIFICULDADES FISÍCAS E PSICOLÓGICAS ENFRENTADAS PELOS DOCENTES EM 

AULAS REMOTAS FRENTE À PANDEMIA DA COVID-19 

 

Lua Nayá de Oliveira Souza24, Késia Carvalho da Silva25, Pedro Costa Campos Filho26, Fernanda Luiza 

Andrade de Azevedo27 

 

RESUMO  

Durante a pandemia causada pelo novo coronavírus, o Covid-19, o home office tem se apresentado 

como uma opção viável para diversos grupos de profissionais em decorrência das recomendações de 

isolamento social, inclusive para os professores. O cenário se apresenta ainda mais calamitoso quando 

a rotina conhecida é colocada em pausa e a educação passa a funcionar mediada apenas pela 

tecnologia. Diante da crise que nos assola, os docentes têm sido convidados a se reinventar em sua 

profissão, adotando novas metodologias que se adequem aos formatos online de suas aulas, alterando o 

modo de como elas são preparadas, os horários diferenciados e as dificuldades de comunicação com os 

alunos. A tecnologia, antes usada como incremento na didática, é agora a modalidade principal e até 

mesmo aqueles professores que eram mais habituados às ferramentas tecnológicas, se vêem perdidos 

frente ao uso destes recursos como sua única alternativa possível. Nesse ínterim, o professor tem 

sentido que esses novos modelos têm se tornado um processo solitário. Diante disso, faz-se necessário 

a interação e participação ativa dos alunos. Destarte, o período é marcado por dificuldades, onde o 

medo e a insegurança vem ditando a situação, podendo provocar distúrbios na saúde física e mental 

dos professores.  

 

Palavras-chaves: Isolamento social; Educação à distância; Docentes; Saúde mental. 

 

ABSTRACT 

 

During the pandemic caused by the new coronavirus, Covid-19, the home office has been presented as 

a viable option for several groups of professionals due to the recommendations of social isolation, 
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including for teachers. The scenario is even more dire when the known routine is paused and education 

starts to function mediated only by technology. Faced with the crisis that plagues us, teachers have 

been invited to reinvent themselves in their profession, adopting new methodologies that suit the online 

formats of their classes, changing the way they are prepared, different times and difficulties in 

communicating with them. the students. Technology, previously used as an increase in didactics, is 

now the main modality and even those teachers who were more accustomed to technological tools, find 

themselves lost due to the use of these resources as their only possible alternative. In the meantime, the 

teacher has felt that these new models have become a lonely process. Given this, it is necessary the 

interaction and active participation of students. Thus, the period is marked by difficulties, where fear 

and insecurity have been dictating the situation, which can cause disturbances in the physical and 

mental health of teachers. 

 

Key-words: Social isolation; Distance education; Teachers; Mental health. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pandemia da doença do coronavírus 2019 (COVID-19) foi declarada oficialmente no dia 11 de 

março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), porém, já vinha impulsionando 

modificações da vida cotidiana em escala global há algum tempo. O primeiro registro de caso no Brasil 

foi em 26 de fevereiro de 2020, marcada por adoção de medidas rigorosas de vigilância sanitária, como 

distanciamento social e fechamento de comércio não essencial (OMS, 2020).  

Em relação ao âmbito educacional, a medida mais urgente foi a suspensão das aulas presenciais; a qual 

ocorreu de forma gradual, sob comando Estadual e, para não haver prejuízos, o Ministério da Educação 

(MEC) lançou rapidamente a Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, que permitiu a substituição das 

aulas presenciais por encontros em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19) (BRASIL, 2020). 

Entretanto, a rapidez com a qual os eventos se sucederam não permitiu um processo adequado de 

adaptação e o ensino remoto trouxe adversidades cotidianas, sobrecarregando os indivíduos envolvidos 

nesse processo de transformação, principalmente os professores. Dessa forma, os docentes trabalham 

além da sua carga horária para superar as dificuldades da aprendizagem remota ao mesmo tempo que 

tentam administrar a carga psicológica trazida pela COVID-19 (HONORATO; MARCELINO, 2020). 
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A soma desses transtornos resulta num período de medo, insegurança, sobrecarga emocional e 

psicológica que podem provocar um distúrbio na saúde mental dos professores. Vale ressaltar que a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) indica que o estresse é um risco ocupacional típico da 

área da educação e que os docentes ocupam a segunda posição nesse ranking, desde 1983 (TOSTES et 

al., 2018). 

Dessa forma, é evidente que o debate acerca da saúde mental dos docentes é relevante e deve ser 

entendido como prioridade, uma vez que a arte de educar é peça fundamental para o processo de ensino 

e aprendizagem. 

OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo avaliar as dificuldades físicas e psicológicas enfrentadas pelos docentes 

durante o ensino remoto frente à pandemia ocasionada pela COVID-19. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA    

 

A Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2 (SARS-CoV-2) teve seu agente etiológico 

identificado em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, depois de alguns casos registrados. 

No dia 30 de janeiro de 2020, a OMS reconheceu o surto como uma Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII). Em território nacional, o primeiro caso foi registrado no dia 26 de 

fevereiro de 2020, em São Paulo e logo após, no dia 11 de março de 2020, foi caracterizada como 

pandemia da doença do novo coronavírus 2019 (COVID-19) (OMS, 2020). 

Desde então, segundo o Painel de Emergência de Saúde da OMS, no Brasil, de 26 de fevereiro de 2020 

ate 01 de setembro de 2020, houve um total de 3.862.311 casos confirmados de COVID-19, com 

120.828 óbitos. Número alarmante que preocupa, e aflora sentimentos como medo, angustia e 

ansiedade. Essas preocupações se tornam indesejáveis e mesmo inconsciente, as circunstâncias diárias de 

vida em tempos de pandemia são gatilhos para potencializar a ansiedade (Moura, et al., 2018). 

De maneira global, as rotinas cotidianas foram modificadas, desde os hábitos de higiene pessoal até a 

obediência à ordem de distanciamento social. Órgãos oficiais adotaram protocolos rigorosos de 

confinamentos, como por exemplo, lockdown. Na área da educação, a suspensão das aulas em todo o 

mundo afetou mais de 1,5 bilhão de estudantes, uma porcentagem superior a 90% do total (BAIN & 

COMPANY, 2020). 
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Embora cada país tenha adotado estratégias para lidar com a educação no período de distanciamento 

social, o fechamento das instituições de ensino ainda é uma adversidade para pessoas e comunidades 

(HUANG et. al., 2020). 

Mudanças drásticas ocorreram nas rotinas pedagógicas, alterando desde o até o momento da aula, 

propriamente dito. A sobrecarga dos docentes e é a exigência de uma responsabilização pelo sucesso 

do ensino remoto, sem considerar as dificuldades da classe em inserir as inovações tecnológicas em seu 

plano educacional, seja por falta de materiais ou pela dificuldade de acesso à instruções e treinamentos 

adequados, são fatores que colaboram para o estresse desse profissional (PEREIRA; SANTOS; 

MANENTI, 020).  

Mello & Teixeira (2012) pontua que o homem é um ser totalmente sociável e suas interações sociais é 

fundamental para formação de elos. Nesse contexto, até mesmo professores outrora acostumados às 

ferramentas tecnológicas, se sentem enfadonhos frente à utilização deste recurso como única 

possibilidade, para manutenção do distanciamento. Ademais, levando em consideração os turnos, as 

turmas e o olhar individual a cada aluno assistido, atrelados muitas vezes ao acúmulo das atividades 

domésticas, além dos cuidados com a família e entes queridos em virtude do risco de contágio do vírus 

nesse período de pandemia, a demanda de atividades têm sido um enorme desafio para estes 

profissionais. Segundo ZAIDAN; GALVÃO (2020, p.264), os professores experimentam mudanças 

bruscas, isso caracteriza insidiosamente, o trabalho em todos os espaços e momentos de seu cotidiano, 

na atualidade.  

A distância física dos discentes também é uma barreira existente na qual os professores nesses seis 

meses de período pandêmico enfrentam na suspensão das aulas, onde o contato apenas pela internet é o 

laço possível e efetivo. Solidão esta, certamente sentida pelos professores, que já enfrentam o 

distanciamento cotidianamente, e se vê ainda mais afastado da presença, mesmo que virtual, dos 

alunos. BELLONI (2002, p. 156) reafirma acerca da descontiguidade espacial entre professor e aluno, 

a comunicação diferida (separação no tempo) e da interação essencial que deve existir entre o aluno e o 

professor, e a instituição. 

A organização, habilidade e principalmente a participação do aluno, dá o feedback necessário que o 

professor precisa para a melhoria e a adequação das futuras aulas.  E assim, fica cada vez mais 

evidente, que o ato de ensinar não é apenas uma mera transferência de conhecimentos (FREIRE, 2008). 

Schmidt e colaboradores (2020) salientam que as pesquisas a respeito dos impactos na saúde mental 

em conseqüência da pandemia do novo coronavírus ainda estão iniciando, por se tratar de um 
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fenômeno atípico e recente, mas que por sua vez, já demonstra marcas e conseqüências negativas 

consideráveis.  

De fato, as conseqüências sobre a saúde mental não devem ser negligenciadas ou desconsideradas, 

ainda que inicialmente. Neste contexto, faz-se necessário analisar as dificuldades físicas e psicológicas 

vivenciadas pelos professores frente a pandemia ocasionada pelo COVID 19. 

 

MÉTODOS 

 

Foi realizada uma pesquisa exploratória, que contou com um questionário, construído via Google forms 

e a distribuição do link (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFNA1U_qjxxZnU6K9j-nxi-

ThYJkCfIPr5ofDUk_Aj741-Cg/viewform) aos docentes em nossas redes sociais, sujeitos da pesquisa, 

professores em atividade de sala de aula, através da ferramenta WhatsApp. Tal questionário ficou 

disponível por quatro dias e objetivou avaliar as dificuldades físicas e psicológicas vivenciadas por 

professores durante a pandemia ocasionada pela COVID 19, realizando os seguintes questionamentos: 

1) Se possuíam espaço adequado em casa para ministrar as aulas; 2) Se foi efetuado alguma aquisição 

ou investimento para o ensino remoto; 3) Se estavam trabalhando além da jornada de trabalho habitual; 

4) Como era a participação dos alunos, onde a importância da ativação das câmeras foi questionada; 5) 

Avaliar os principais distúrbios psicológicos adquiridos nesse período. O questionário foi distribuído a 

professores da região Sul da Bahia, vinculados a diferentes instituições de ensino, sendo incluídos no 

estudo professores que atuam nos diferentes níveis de escolaridade, desde a educação infantil até o 

nível superior.  

Os dados foram avaliados aplicando-se uma análise estatística, calculando-se a média e o desvio padrão.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa contou com a participação de 47 docentes, dentre estes, 76,6% são do sexo feminino e 

23,4% do sexo masculino. Em relação à faixa etária variou de 36 a 61 anos, dos quais 74,5% 

apresentaram idade entre 36 a 50 anos, 17% de 26 a 35 anos, 6,4% entre 51 e 60 anos e 2,1% com 

idade superior a 61 anos.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFNA1U_qjxxZnU6K9j-nxi-ThYJkCfIPr5ofDUk_Aj741-Cg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFNA1U_qjxxZnU6K9j-nxi-ThYJkCfIPr5ofDUk_Aj741-Cg/viewform
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No que diz respeito a divisão institucional a qual atuam, observou-se que 68,1% dos participantes 

fazem parte da rede privada enquanto 31,9% são da rede pública de ensino. Quanto ao nível de 

escolaridade em que lecionam 61,7% são professores universitários e 38,3% são professores da 

educação básica. 

No que abarca a questão da preparação e da disponibilidade, onde o profissional e o pessoal se mistura 

como argumentam Ball e Olmedo (2013, p. 38) para problemas diversos que funcionem 

independentemente do local e contexto, foi questionado se há um espaço adequado em casa para a 

realização das aulas de forma remota, onde 68,1% declarou que não tinha esse espaço específico para 

as atividades e 31,9% responderam que tinham espaço adequado (Figura 1). 

 
Figura 1. Ter espaço adequado em casa para ministrar aulas no ensino remoto.  

Fonte: Acervo dos autores (2020). 

Quando questionados se em decorrência do home office foi necessário comprar algum material ou fazer 

algum investimento para as suas atividades ocupacionais, 57,4% responderam que realizaram a 

aquisição de algum material para facilitar a transmissão de suas aulas, em contrapartida, 23,4% 

declararam que não estão ministrando aulas nesse período de pandemia (pois alguns deles já estão se 

preparando para iniciar as aulas remotas presenciais e/ou remotas) e 19,1% afirmaram que não fez 

nenhum tipo de investimento.  

Comparou-se a jornada de trabalho semanal entre os períodos anteriores e durante a pandemia, na qual 

66% dos docentes revelaram que estão trabalhando além da sua jornada habitual antes da pandemia, 

17% sinalizaram que não trabalham além da jornada habitual, enquanto que 17% informaram que não 

estão dando aula no momento. (Figura 2)  
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Figura 2. Estar trabalhando além da jornada de trabalho habitual 

Fonte: Acervo dos autores(2020). 

Essa informação demonstra que os docentes estão trabalhando em uma realidade que lhes exigem 

tempo, disponibilidade e destreza para administrar as estratégias e recursos tecnológicos. Tal questão, 

já era apontada por Teles, et al (2019, p. 3), ao afirmar acerca de um profissional, criativo, inovador, 

dinâmico e autônomo, que necessita criar algo novo para interação dos alunos e não utilizar somente do 

que lhe é proposto.  

No panorama a respeito de interação e reciprocidade, quando interrogados a respeito das câmeras dos 

alunos durante as aulas ao vivo, observou-se que a maioria dos participantes (59,6%) preferem que as 

mesmas estejam ligadas, pois permite maior interação com o aluno durante as aulas, além de ser uma 

ferramenta de feedback, 23,4% não opinaram por não estar dando aula, 12,8% acreditam que não seja 

relevante, enquanto que 4,3% preferem as câmeras desligadas. O exercício de ouvir, falar, ter um 

contato visual e principalmente trocas de expressões, pode contribuir com o discernimento do 

professor, elementos estes que são únicos na tarefa de verificar a validade das informações 

(ALMEIDA, 2003).  

Os professores foram questionados sobre a participação dos alunos no ensino remoto na visão do 

docente, no qual 34% relataram que a maioria dos discentes tem participado, 29,8% informaram que 

consideram os alunos pouco participativos e apenas 6,4% afirmam uma adesão e participação de toda a 

turma no momento da aula ministrada. Onde fica mais evidente, a afirmativa de Freire (2008, p.23) de 

que não existe docência sem discência, onde as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças, 

não se reduzem a condição de objeto, um do outro.  



 

205 

 

Foi perguntado ainda, se o docente apresentava alguma das alterações de maneira significativa, das 

opções que tinha sido relacionada, admitia-se mais de uma resposta. A Figura 3 apresenta os seguintes 

resultados: Distúrbios do sono (insônia ou hipersonia) - 66%; Incapacidade de relaxar - 48,9%; 

Irritabilidade - 40,4%; Dificuldade de concentração - 31,9%; Alteração no apetite- 27,7%; Perda de 

satisfação na vida ou na carreira - 27,7%; Sensação negativa do futuro - 25,5%; Dificuldade de 

experimentar felicidade - 19,1%; Perda de confiança em si, na equipe ou no trabalho realizado – 17%; 

Não apresento nenhuma alteração significativa - 12,8%; Outros - 6,4% e Aumento no consumo de 

medicações, álcool ou bebidas energéticas com 4,3%. 

 

Figura 3.Ter apresentado alguma das alterações, de maneira significativa (admitiu-se mais de 

uma opção) 

Fonte: Acervo dos autores (2020). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou discutir as dificuldades físicas e psicológicas vivenciadas pelos docentes durante 

as aulas remotas frente a pandemia ocasionada pela COVID 19. Verificou-se que o ensino remoto, 

embora promissor, causa importante desconforto aos docentes influenciando assim negativamente em 

alterações de comportamentos como insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração, entre outros. 

Cabe salientar, que tais mudanças podem ter impactos importantes na saúde física e psicológica desses 

profissionais. 

Entende-se que ser professor no período da pandemia, aliada às necessidades de mudanças nos 

métodos pedagógicos até então empregados, além das tarefas cotidianas de cuidados do lar, da família, 
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atrelados a sentimentos de medo, angústia, incertezas frente ao contágio do vírus, pode gerar uma 

sobrecarga de emoções no indivíduo em questão e trazer sérias conseqüências a sua saúde mental. 

No panorama geral desta pesquisa, concluiu-se que a maioria dos sujeitos da pesquisa estão enquadrados na 

faixa etária entre 36 e 50 anos, observando-se um predomínio do sexo feminino, vinculados principalmente 

a instituições de ensino privada. Cabe ressaltar a importância da mulher na administração do lar, no cuidado 

com os membros da família, além da sua relevante contribuição na área da educação. Visto que a sala de 

aula adentrou o seu lar em virtude das atividades home office.  

A maior parte dos participantes declarou que não possuía um espaço adequado para suas atividades remotas 

no seu lar, e por isso, fez-se necessário a realização de algumas modificações e incrementos para que 

pudesse ministrar suas atividades com qualidade. Diante dessa égide, toda rotina foi transformada, onde não 

se tem mais um horário predeterminado e estratificado em pessoal e profissional como antes. Esse quesito 

leva a um acréscimo significativo nas suas horas de jornada de trabalho habitual.  

Por fim, conclui-se que a presença dos alunos, bem como sua participação ativa e a abertura das câmeras 

durante as aulas remotas, aproxima, acalenta e demonstra um feedback positivo para os autores da 

educação, já que em virtude da pandemia, o distanciamento social tem surtido efeitos catastróficos. Cabe 

ressaltar a importância de um olhar diferenciado, marcado pelo cuidado e a atenção a esses profissionais, 

prevenindo assim um aumento na incidência das doenças físicas e psíquicas a essa classe, a fim de que a 

arte de ensinar não perca a magia e o brilho para os protagonistas da educação.  
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MORTALIDADE DE MULHERES POR CÂNCER DE MAMA NA REGIÃO NORDESTE NO 

PERÍODO DE 2008 A 2018 

 

Thais Santana Mattos28, Ana Raquel Silva Santos29, Meire Núbia Santos de Santana30 

 

RESUMO 

O câncer de mama é um grande desafio no contexto de saúde pública, visto que, sua prevalência é 

significativa no sexo feminino. Nesse sentido, é imprescindível que todas as mulheres tenham o 

conhecimento dos exames de rastreio para assim identificar de maneira mais precoce a existência de 

uma neoplasia e ser conduzida a um tratamento adequado de acordo com as linhas de cuidado 

existentes no Sistema Único de Saúde (SUS), evitando assim um pior prognóstico. O presente trabalho 

tem como objetivo analisar os óbitos por câncer de mama nas mulheres residentes na região nordeste 

do Brasil no período de 2008 a 2018. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, cujo o caminho 

metodológico realizado foi constituido a partir da coleta de dados secundários, extraídos do Sistema de 

Informações de Mortalidade (SIM) pela plataforma do Departamento de Informática do Sistema Único 

de Saúde (DATASUS). Foram analisadas as variáveis faixa etária, a raça/cor além de casos segundo 

residência por estados a região nordeste. Foram encontrados no período de 2008 a 2018 um total de 

25.951 óbitos por neoplasia maligna de mama no sexo feminino no nordeste do Brasil, com 

predominância em mulheres pardas, na faixa etária de 50 a 59 anos, residentes nos estados da Bahia, 

Pernambuco e Ceará. Os resultados demonstram a necessidade de um plano estratégico calçado na 

Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC) a fim de conduzir a estas 

populações mais vulneráveis um atendimento de caráter mais íntegro e longitudinal, e 

consequentemente, levar a redução do número de óbitos.   

Palavras-chaves: neoplasia; mortalidade; câncer de mama; nordeste 

ABSTRACT 

 

Breast cancer is a major challenge in the contexto of public health, since its prevalence is significant in 

women. In this regard, it is essential that all women have the knowlegde og screening tests in order to 

identify the existence of a neoplasia early lines of care in the Unified Health System (SUS), thus 
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avoiding a worse prognosis. The study aims to analyze deaths from breast cancer in women living in 

the northeast region of Brazil from 2008 to 2018. This is a quantitive and descritive study, whose 

methodological path was based on the collection of secondary data, extracted from the Mortality 

Information System (SIM) throught the plataform of the Informatics Department of the Unified Health 

System (DATASUS). Were analyzed variables age group, race/color and cases according to residence 

by states in the northeast region. In the period from 2008 to 2018, a total of 25.951 deaths from 

malignant breast neoplasia were found in females in northeast from Brazil, predominantly in brown 

women, aged 50 to 59 years, living in the states of Bahia, Pernambuco and Ceará. The results 

demonstrate the need for a strategic plan based on the National Policy for the Prevention and Control 

of Cancer (PNPCC) into lead a complete and longitudinal service for this vulnerable population to 

reduce the number of death. 

 

Key-words: neoplasia; mortality; breast cancer; northeast;  

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O câncer de mama constitui-se como um dos principais desafios de saúde pública no Brasil e 

atualmente ocupa o primeiro lugar de prevalência de câncer em mulheres. No âmbito mundial essa alta 

taxa se mantêm, observa-se que em países desenvolvidos os dados da morbidade são elevados devido 

ao fácil acesso ao diagnóstico precoce, porém as taxas da mortalidade são inferiores; diferente dos 

países em desenvolvimento que possuem uma alta taxa de mortalidade. Trazendo para o contexto 

nacional, o Brasil por ser um país emergente segue a lógica dos dados epidemiológicos mundiais com 

um significativo número de óbitos pela doença. Além disso, por ser uma nação de dimensões 

continentais apresenta disparidades nos dados entre suas regiões (BARROS, et al., 2020). 

O rastreio do câncer de mama é feito pela mamografia e é preconizado pelo Ministério da Saúde à 

oferta para todas as mulheres em território nacional a partir dos 50 anos de idade. Nesse sentido, a 

prevenção secundária é um fator imprescindível para um melhor prognóstico da doença quando 

detectada no início do seu curso. (BRASIL, 2010) 

Entretanto, o rastreamento não ocorre de forma homogênea nas regiões do Brasil, o nordeste ocupa o 

quarto lugar de rastreamento efetuados, inclusive ficando abaixo da média nacional (INCA, 2019). 
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Diante do exposto, faz-se necessário conhecer e analisar a mortalidade por câncer de mama em 

mulheres nordestinas, pois estas estão vulneráveis a um diagnóstico tardio que pode evoluir 

rapidamente para o óbito. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O câncer de mama é uma patologia acarretada por mitoses anormais e numerosas de células nas 

glândulas mamárias que podem até invadir tecidos adjacentes e outras partes do corpo pela corrente 

sanguínea e sistema linfático (LIMA & PÓVOA, 2017). De acordo com as estatísticas mundiais, foram 

estimados 2,1 milhões de casos novos de câncer e 621 mil óbitos pela doença (BRAY et al., 2018). 

Os métodos para a detecção precoce da neoplasia são a mamografia, exame físico das mamas realizado 

por um profissional de saúde e o próprio autoexame das mamas. A partir de algum achado suspeito 

colhe-se a biópsia para caracterizar o conteúdo analisado. De acordo com a análise histopatológica 

pode-se identificar o tipo de neoplasia, sendo o carcinoma ductal infiltrante não especificado o mais 

comum. Além disso, também é possível estadiar o quadro da doença de 0 a IV de acordo com o 

tamanho do tumor, presença de linfonodos acometidos e metástase seguindo a Classificação de 

Tumores Malignos (INCA, 2019). 

O manejo da paciente acontece de forma integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS), perpassando 

pelos níveis de baixa, média e alta complexidade e tem como norte a Política Nacional de Prevenção e 

Controle do Câncer (PNPCC) que recomenda a organização do fluxo de referência e contrarreferência 

(MIGOWSKI et al., 2018).  

Na esfera regional, os nove (9) estados da região nordeste do Brasil demonstram um aumento na 

mortalidade por neoplasia maligna da mama quando avaliado os últimos 35 anos, porém, não 

acompanha a proporção nacional devido aos determinantes sociais dessa localidade que implicam no 

acesso e na qualidade dos serviços. 

 

MÉTODOS 

 

 Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, com uso de dados secundários, no qual fez o 

levantamento dos dados de mortalidade por câncer de mama no Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM), através da plataforma do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
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(DATASUS). Para tabular os dados de óbitos por residência segundo estados do nordeste brasileiro no 

período de 2008 a 2018 utilizou-se o grupo de causa neoplasia maligna da mama da Classificação 

Internacional de Doenças (CID BR-10). Os óbitos femininos foram analisados segundo a faixa etária 

em anos (40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 a 69 anos e 70 a 79 anos) e conforme a variável raça/cor 

(branca, parda, amarelo, indígena, preta e ignorado).  Considerando que os dados coletados são de 

domínio público, com informações agregadas, sem possibilidade de identificação individual salienta 

que o trabalho preza pelos aspectos éticos conforme reslução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

De 2008 a 2018, foram registradas um total de 25.951 óbitos por neoplasia maligna de mama no sexo 

feminino no nordeste do Brasil. Desses óbitos o número mais elevado ocorreu na faixa etária de 50-59 

anos (Gráfico 1). A literatura aponta que desenvolvimento do câncer de mama aumenta 

proporcionalmente com a idade, considerado como um dos fatores de risco (WENDY, 2020). 

Na distribuição dos óbitos por câncer de mama de mulheres nordestinas por unidade federativa de 

residência, a maioria dos casos concentram-se na Bahia, seguido de Pernambuco e depois o estado do 

Ceará (Gráfico 2). Supõe que esse quadro ocorra em virtude da distribuição dos serviços de saúde em 

zonas mais pobres ser deficitária quando comparado as regiões mais desenvolvidas do país, incluindo 

nesse contexto a cobertura do rastreio, atendimento para estadiamento e tratamento (BARBOSA et al., 

2015).  

Quando buscou-se distribuir os óbitos por raça/cor, foi observado a predominância em mulheres pardas 

(Gráfico 3). Essa fato pode ser atribuído a realidade das desigualdades raciais na qual mulheres negras 

e pardas possuem uma menor renda per capita comparada as mulheres brancas, circunstância que 

dificulta o acesso à saúde privada e gera consequentemente uma maior espera para a realização de 

atendimento médico e exame de rastreio. Nesse contexto, essas mulheres tendem a ter um estadiamento 

avançado da doença pelo diagnóstico tardio (NOGUEIRA et al., 2018). 

 

Gráfico 1.  Distribuição de óbitos por câncer de mama em mulheres nordestinas segundo faixa etária, 

no período de 2008 a 2018. 
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Fonte: DATASUS, 2020. 

 

 

 

Gráfico 2. Distribuição de óbitos por câncer de mama em mulheres nordestinas segundo residencia nos 

estados da região Nordeste., no período 2008 a 2018. 

 
 

Fonte: DATASUS, 2020. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização dessa pesquisa permitiu identificar que há um quantitativo expressivo do número de 

óbitos por câncer de mama em mulheres no nordeste do Brasil, acometendo principalmente as 

mulheres pardas, na faixa etária de 50 a 59 anos, nos estados da Bahia, Pernambuco e Ceará.  

Diante do relato, conclui-se portanto que necessita implementar um plano estratégico voltado para essa 

população, pautado na Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC), que tem 

como princípios e diretrizes a prevenção, promoção de cuidados incorporados a tecnologias e a 

vigilância. Dessa forma, garantirá os exames de rastreio, orientação quanto aos fatores de risco e 

condução de tratamento adequado seguindo as linhas de cuidado existentes na abordagem do câncer de 

mama e possibilitando trazer a cada paciente uma melhor sobrevida e consequentemente uma redução 

nas taxas de mortalidade (MIGOWSKI, 2018; INCA, 2019). 
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O DIREITO À SAÚDE NO CÁRCERE EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

DOURADO, Geovana Silva31  

TOURINHO, Luciano de Oliveira32 

 

RESUMO 

O acesso à saúde pelas pessoas reclusas em unidades prisionais é assegurado legalmente no Brasil, 

desde 1984, com o advento da Lei 7210/94 – Lei de Execução Penal. Uma vez que se trata de direito 

social inerente a todos, é dever do Estado garantí-lo, mediante políticas sociais e econômicas. Neste 

ínterim, a presente investigação possui o fito de analisar as políticas públicas de saúde direcionadas aos 

encarcerados no cenário epidemiológico da Covid-19, bem como os empecilhos a sua aplicabilidade. 

 

Palavras-chaves: Saúde; Sistema prisional; Covid-19;  

 

ABSTRACT 

Access to health care for prisoners in prison units has been legally guaranteed in Brazil since 1984. 

Since it is a social right inherent to all, it is the duty of the State to ensure it, through social and 

economic policies. In the meantime, the present work aims to analyze public health policies directed at 

prisoners in the epidemiological scenario of Covid-19, as well as impediments to their aplications. 

 

Key-words:Cheers; prison system; Covid-19; 

INTRODUÇÃO  

 

A saúde está inserida na órbita dos direitos sociais, sendo assegurada a nível constitucional e na 

legislação pátria, a saber no artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998. Ness 

sentido, o presente estudo se propõe a analisar a atual conjuntura das políticas públicas voltadas para as 

pessoas encarceradas, uma vez que, apesar de se encontrarem privadas de liberdade, não tiveram os 

seus direitos básicos suprimidos, sendo dever do Estado assegurá-los.  
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Atualmente, a Covid-19 já causou a morte de 120.462 indivíduos,  e a infecção de 3.846.153, na 

população brasileira, desta forma, em virtude da alta taxa de propagação, o Estado, a nível nacional, 

estadual, e municipal impôs uma série medidas  de distanciamento social e hygiene, a fim de preservar 

a saúde da população, uma vez que ainda não há vacina disponível no mercado. Todavia, nem todas as 

pessoas possuem condições de cumprir essa recomendação, como é o caso das pessoas encarceradas.  

Convém mencionar a proteção legal do direito à saúde aos reclusos a nível infraconstitucional, a saber, 

a Lei 7210/84 – Lei de Execução Penal, de 1984, prevê a saúde aos "presos e condenados". O PNSSP, 

plano nacional de saúde social e penitenciária, de 2003, instituído no primeiro ano do governo Lula, 

preconiza o acesso à saúde à "população privada de liberdade" no sistema penitenciário. Já a PNAISP, 

de 2014, garante o acesso integral a toda população prisional, ou seja, todas as pessoas que se 

encontrem sob custódia do Estado. E, por fim, a recomendação  nº 62, de 17 de março de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que sugere aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas 

preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de 

justiça penal e socioeducativo.  

Apesar de todo o resguardo legal, é sabido que a efetivação desses direitos é deficiente, conforme a 

própria Suprema Corte brasileira reconheceu, na ADPF 347, o estado de coisa inconstitucional do 

sistema carcerário brasileiro. Desta forma, a realidade das unidades prisionais, é a superlotação e 

condições baixas de higiene, ou seja, um ambiente propício para a proliferação de doenças, o que se 

torna ainda mais grave em um contexto epidemiológico, onde os meios de prevenção são justamente a 

higiene e o distanciamento social. Assim, o direito à saúde acaba sendo relativizado para esse público.  

OBJETIVOS 

 

O objetivo central da presente investigação se direciona a identificar os óbices à real efetivação das 

políticas públicas de saúde voltadas à população carcerária, bem como analisar a regulamentação 

normativa expedida pelo CNJ, que traz recomendações de procedência, direcionada aos tribunais e 

magistrados, no atual cenário epidemiológico.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Conforme dados coletados no site do CNJ, datados de 28/08/2020, foram confirmados 27.177, e um 

total de 177 óbitos no sistema prisional, sendo 19.260 casos e 100 óbitos entre os presos e os demais 

entre os servidores.  Assim, houve um aumento de 63,9% dos casos e 27,3% no número de mortos, nos 
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últimos 30 dias. Ademais, convém mencionar ainda que até o dia 28/08/2020, foi realizado um total de 

54.556 testes, sendo 28.480 em pessoas privadas de liberdade e 26.086 em servidores.  

Assim, diante de tais dados, convém citar que o Brasil conta com uma população carcerária de 

800.000, e a testagem feita até agora nessa parcela da população é ínfimo com relação a este 

percentual. 

Desta maneira, deve-se levar em conta o estado de coisa inconstitucional evidenciado no sistema 

carcerário, que confirma a insalubre neste meio sendo, portanto, o mais suscetível à proliferação em 

massa. Essa população é, portanto, uma das mais vulneráveis com relação ao novo coronavírus e, por 

isso, o Estado deve voltar sua atenção para tal, o que não ocorre, conforme pode ser evidenciado pelo 

número de testes realizados até o momento, bem como pela timidez da recomendação expedida pelo 

CNJ para prevenção e controle do surto que assola o país. 

MÉTODOS 

O método utilizado para a formulação de proposta da presente pesquisa foi o hermenêutico, 

conjuntamente ao empírico analito, com base na análise de dados disponibilizados pelo Conselho 

Nacional de Justiça e textos dissertativos argumentativos sobre a saúde da população carcerária em 

tempos de pandemia. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Estado, na perspectiva jurídica, tem responsabilidade pela integridade física e moral dos seus 

custodiados, cabendo, inclusive, indenização em virtude de dano. Nas circunstâncias excepcionais 

ocasionadas pela pandemia, as medidas adequadas para a preservação da saúde não conseguem ser 

realizadas. Assim, o CNJ emitiu a Recomendação nº 62, em março de 2020, visando minimizar os 

efeitos da Covid-19.  

Tal regramento orientou uma análise apurada quanto a necessidade da manutenção das medidas 

preventivas de liberdade, bem como na manutenção da pena para aqueles reclusos situados na zona de 

risco, além da eventual possibilidade de concessão de prisão domiciliar e temporária. Ocorre que, na 

prática, há uma manifestação de um punitivismo exacerbado por parte do Ministério Público e dos 

magistrados, os quais não têm seguido, via de regra, tal determinação, sob o argumento de que muitos 

grupos criminosos estão se valendo da crise para alcançarem a liberdade e continuarem a prática 

criminosa. Essa afirmação pode ser corroborada com a análise do projeto de Decreto Legislativo 

135/20 que anula parcialmente a recomendação do  Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  
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Ademais, a recomendação expedida pelo CNJ é muito tímida, uma vez que é de difícil execução, pois 

pressupõe a revisão dos processos por iniciativa dos magistrados, Ministério Público ou por defensores 

públicos e particulares. 

Além disso, os órgãos públicos não possuem  dados relativos à situação individual de cada preso. 

Seria, portanto, necessário um levantamento junto às unidades prisionais, o que é inviável no momento, 

diante da sobrecarga no sistema de saúde gerado pela própria pandemia.  

Assim, vê-se que as medidas são inócuas, em virtude da morosidade do sistema, o que é algo 

preocupante, uma vez que a demora para o acionamento do judiciário e unidade prisionais pode ser 

fatal para os detentos, o que remete-nos à possibilidade de um novo massacre, como ocorreu no 

Carandiru, dessa vez, causado pela omissão do Poder Judiciário e do Poder Executivo.  

Neste contexto, muito mais efetiva seria a adoção de parâmetros objetivos para reduzir a população 

excedente à capacidade dos presídios. A priori, pode-se converter as prisões provisórias em medidas 

cautelares diversas da prisão, automaticamente, respaldado no atual estado de calamidade pública, bem 

como no princípio da presunção de inocência, sendo esta prerrogativa limitada pela natureza do delito, 

excluindo-se os crimes que envolvam violência ou grave ameaça. Além da testagem em massa dentro 

dos estabelecimentos penais, a fim de que se tenha um quadro real da evolução do vírus.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atual crise do coronavírus trouxe à tona uma questão humanitária, que diz respeito a não enxergar os 

detentos como sujeitos de direitos, nem em um momento extremo. Assim, em tempos excepcionais 

como este, faz-se necessário repensar o modelo dessas instituições civis, principalmente no que toca a 

salvaguarda de direitos fundamentais. 

Diante do exposto, é duvidoso que o bem-estar dos presos esteja sendo levando em conta na adoção de 

medidas para a prevenção e o combate ao novo coronavírus. Além disso, convém mencionar que 

independentemente da crise vivenciada, a insalubridade do ambiente carcerário deve ser levado em 

conta, uma vez que banaliza o princípio da dignidade humana.  

Destarte, é necessário ter cuidado ao submeter o ser humano a condições subumanas, pois, ele pode 

acabar perdendo sua humanidade e com isso o seu senso de moralidade. Assim, é importante lembrar 

que o delito não justifica a retirada de condições existenciais mínimas, e que o recluso voltará para a 

sociedade. 
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O MANEJO DA COVID-19 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA  

Ana Caroline Morais Tinôco33, Thais Santana Mattos34, Meire Núbia Santos de Santana35 , Veronica 

Ferreira de Souza Fernandes36 

 

RESUMO 

Este resumo tem por objetivo contribuir para a discussão no que diz respeito a assistência em saúde da 

população negra diante da pandemia da COVID-19, tendo como ponto de partida a urgência em 

investir esforços no intuito de minimizar as disparidades inflamadas por essa crise sanitária. A 

percepção da vulnerabilidade desse grupo decorreu-se da revisão de literatura acerca dos impactos que 

a pandemia gera na prestação de serviços de saúde para os negros brasileiros no primeiro nível de 

atenção à saúde. A partir disso, foi identificado que o manejo clínico da COVID-19 é insatisfatório, a 

começar pelas orientações de prevenção até o suporte do paciente de acordo com o espectro de 

gravidade. As especificidades da população que tem menos acesso à educação e menor qualidade de 

moradia são esquecidas, mesmo que contraditoriamente se configure como a maior parte da população 

brasileira. 

Palavras-chaves: COVID-19; população negra; atenção primária à saúde, racismo. 

 

 

ABSTRACT 

This summary aims to contribute to the discussion regarding health care for the black population in the 

face of the Covid-19 pandemic, starting with the urgency to invest efforts in order to minimize the 

disparities ignited by this health crisis. The perception of the vulnerability of this group aarose from the 

literature review about the impacts that the pandemic generates in the provision of health services for 

black brazilians in the first level of health care. From this, it was identified that the clinical 

management of covid-19 was unsatisfactory, starting with the prevetion guidelines until patiant support 

according to the severity spectrum. The specificities of the population that has loss access to education 

and lower quality of housing are overlooked, even if it is contradictory to the majority of the brazilian 

population. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A pandemia da COVID-19 se tornou um verdadeiro transtorno para as nações que apresentam enormes 

disparidades sociais. O Brasil, país marcado por um processo histórico de regime escravocrata, carrega, 

até hoje, sinais distintos de desigualdades, perpassando pela renda, gênero, raça/cor, entre outros, 

impactando negativamente nas condições de vida das pessoas. Nesse sentido, para a população negra, 

que já enfrenta dificuldades fruto do racismo estrutural, essa negação de direitos foi exacerbada na 

pandemia (GOES et al., 2020). 

No que concerne à saúde, a população negra brasileira está mais vulnerável, em virtude dos 

determinantes sociais que os expõe a diversas doenças e agravos que poderiam ser dirimidos a partir da 

equidade e da eliminação do racismo estruturante (BRASIL, 2017).  

Seguindo essa lógica, a população negra brasileira sofre com as restrições de acesso e qualidade nos 

serviços de saúde no período da pandemia, desde a prevenção ao coronavírus até o atendimento 

assistencial (DAUMAS et al., 2020). Os indicadores de saúde calculados a partir da variável raça/cor 

evidenciam a constância das desigualdades sociais para a população afrodescendente (BRASIL, 2017). 

Com base no exposto e, considerando que o aumento das demandas em situações calamitosas resulta em 

uma exacerbação da desassistência e privação de direitos da população negra, urge a necessidade de 

realizar estudos para obter informações que proporcionem conhecimentos sobre as circunstâncias do 

quadro descrito e subsídios para formulação de recomendações de enfrentamento.  

 

OBJETIVOS 

 

Identificar na atuação da Atenção Primária à Saúde os entraves da prevenção e manejo clínico da 

COVID-19 junto a população negra brasileira. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Em dezembro de 2019 observou-se um número crescente de casos de pneumonia causado por um vírus 

que, de acordo com estudos de biologia molecular, pertence à família dos coronavírus. O potencial de 
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transmissão desse vírus, posteriormente designado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de 

SARS-COV2, foi alto o suficiente para dar início a uma pandemia, sendo declarada pela OMS em 11 

de março de 2020 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). O SARS-COV2 dá origem uma 

doença chamada de COVID-19 e, quando comparado a outros vírus respiratórios, além de ser mais 

transmissível, tem letalidade estimada em cerca de 14 vezes a da influenza. Aliado a isso, sabe-se que 

cada indivíduo infecta de 2 a 3 pessoas, em média, demonstrando o alto potencial de expansão do vírus 

e sua capacidade de deflagrar uma epidemia em progressão geométrica (DAUMAS  et al., 2020).  

No território brasileiro, onde a transmissão comunitária nacional foi declarada em 20 de março, quase 4 

milhões de casos e 119 mil mortes pela COVID-19 haviam sido confirmados até 28 de agosto de 2020 

(BRASIL, 2020). Medidas de isolamento de casos e contatos, bem como o distanciamento social da 

população geral, têm sido as principais estratégias preconizadas para retardar a expansão da COVID-19 

e permitir a adequação dos sistemas de saúde ao rápido aumento da demanda por leitos de internação, 

especialmente aqueles de terapia intensiva, evitando o colapso da assistência hospitalar (DAUMAS  et 

al., 2020). 

Todavia, sabe-se que a crise sanitária em decorrência da pandemia fez resplandecer as lacunas 

existentes na sociedade, sobretudo, na sociedade brasileira. Nesse sentido, as desigualdades sociais 

colocam populações em situações mais precárias de adoecimento e morte, sendo distinto o impacto de 

acordo com o lugar ocupado pelos grupos populacionais na estrutura social (SANTOS et al., 2020).  

Nas sociedades, o racismo é velado, de forma que neutraliza os atos racistas. Todavia, o processo 

histórico da população negra traz, à luz da sociedade, o racismo estrutural que interfere nas relações 

sociais. Destarte, é dubitável a existência de um racismo que não seja estrutural, visto que foram os 

processos históricos sofridos pela população negra, juntamente com práticas institucionais, culturais e 

interpessoais que colocaram este grupo social ou étnico em uma posição desigual no que diz respeito 

ao contexto social. No que se refere à saúde, a OMS concebe o racismo como um dos determinantes 

sociais do processo de adoecimento e morte (SANTOS et al., 2020). 

Dados mostram que, no Brasil, em áreas periféricas, onde vive grande parte da população negra, há 

uma disparidade referente ao número de casos suspeitos e diagnosticados do novo coronavírus. Nessa 

perspectiva, a comunidade do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, apresentava em 28 de Abril de 

2020 1.187 casos suspeitos e apenas 15 casos diagnosticados. Somado a isso, não existe transparência 

quanto aos dados de raça e etnia, e quando presentes, apresentam um preenchimento inadequado, de 
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modo que, notadamente, a população negra carregará sobre si as marcas da pandemia de forma 

exacerbada (GOES et al., 2020). 

 

MÉTODOS 

 

O estudo consiste em uma revisão integrativa de literatura e optou-se, neste projeto, pela análise a 

partir da utilização combinada dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “populações 

vulneráveis”, “infecções por coronavírus”, “atenção primária à saúde” e “disparidades em assistência à 

saúde”. Somado a isso, foram utilizadas as palavras chaves: covid, negros e Brasil. Para o 

levantamento de dados foram consultadas as bases online BVS e Scielo. Os critérios de inclusão 

adotados foram textos completos publicados em português, inglês e espanhol em base de dados gratuita 

que, de forma completa ou parcial, elucidasse a respeito do objeto de estudo. Além disso, foram 

definidos como critérios de exclusão os trabalhos que não se enquadrassem nos critérios utilizados para 

inclusão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisadas 6 publicações incluindo artigos e documentos online. Dos trabalhos incluídos na 

revisão, 4 foram publicados em periódicos nacionais. Quanto às categorias de publicação foram 1 

manuscrito online, 4 artigos de revisão e 1 protocolo. 

Com base nos levantamentos realizados constatou-se que, no contexto de pandemia, a primeira luta 

para a população negra é o fortalecimento do SUS. Para isso, precisam ser implementadas políticas de 

proteção social diante da emergência da COVID-19, políticas essas que garantam equidade, alcançando 

as comunidades quilombolas, as favelas e as populações suburbanas, visto que dados do 

DATAFOLHA indicam que grande parte da população negra vive nesses locais (JEZUÍNO, 1997).  

Referente ao nível de atenção à saúde, a Atenção Primária não tem capacidade de manejar um caso 

grave relacionado à COVID-19, todavia, ela possui as ferramentas necessárias para atuar no combate à 

infecção viral. Nesse sentido, de forma organizada, ela pode contribuir na diminuição da incidência na 

população de abrangência, com impacto direto na diminuição da morbimortalidade. Por esse ângulo, os 

Agentes Comunitários de Saúde, que estão em contato rotineiramente com a população, sobretudo as 

negligenciadas, podem atuar orientando desde o acionamento da vigilância epidemiológica em casos 
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suspeitos, perpassando pelo apoio durante o distanciamento social, até o acompanhamento de casos em 

isolamento domiciliar. Dessa forma, a Atenção Primária à Saúde auxiliaria nesse processo calamitoso 

de pandemia em que as sociedades estão trilhando, e permitiria o cuidado integral, equânime e 

universal que o SUS propõe (DAUMAS et al., 2020). 

Além disso, há necessidade de uma maior transparência nos indicadores de saúde que demonstram as 

iniquidades sociais com relação a variável raça/cor. Através de uma análise atenciosa e precisa, o 

desenvolvimento de políticas públicas se tornaria mais eficaz, diminuindo, portanto, as discrepâncias 

sociais observadas nos indicadores. Destarte, haveria uma ampliação das testagens no país em maior 

proporção nas áreas mais vulneráveis como naquelas em que vivem pessoas privadas de liberdade, as 

que sobrevivem nas ruas e na população negra, resultando assim, em um acesso mais facilitado e 

igualitário aos serviços de saúde (GOES  et al., 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A pandemia está reafirmando e potencializando a realidade que a população negra sempre 

enfrentou na esfera do SUS – mais especificamente no nível da atenção básica. As dificuldades da alta 

densidade populacional nas periferias, falta de acesso a saneamento básico para higiene e discriminação 

da parte dos profissionais que atuam nas redes da atenção básica corroboram para que a incidência de 

casos nessa população aumente (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 2020). Em 

meio a uma pandemia, essa minoria é negligenciada nos atendimentos, ferindo com isso, os princípios 

básicos do SUS: universalidade, integralidade e equidade. 
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OS EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NOS ESTABELECIMENTOS PENAIS 

Silvestre de Jesus Souza37, Bruna dos Santos Lobo38, Luciano de Oliveira Souza Tourinho 39 

 

 

RESUMO 

A presente pesquisa desenvolveu-se através de estudos bibliográficos que tem por finalidade analisar a 

realidade vivenciada pelos detentos no sistema carcerário brasileiro, no meio da pandemia do novo 

coronavírus nas unidades prisionais. Pretende também expor as condições que as penitenciárias 

brasileiras apresentam como a superlotação, a insalubridade, entre outros, que os indivíduos 

encarcerados estão submetidos, o que gera uma situação de saúde pública, que acabam a agravar a 

condição para a transmissão de doenças dentro destes ambientes. Além disso, demonstrar quais são as 

possíveis soluções que o Estado esta tomando para tentar amenizar a situação da disseminação do vírus 

do Covid-19 nos estabelecimentos penais diante deste novo cenário. 
 

Palavras-chaves: Coronavírus. Penitenciária. Saúde Pública. 

 

RESUMEN 

Esta investigación se ha desarrollado mediante estudios bibliográficos que tiene como objetivo 

analizar la realidad vivida por los internos del sistema penitenciario brasileño, en medio de la pandemia 

del nuevo coronavirus en las unidades penitenciarias. También pretende exponer las condiciones que 

presentan los centros penitenciarios brasileños como el hacinamiento, las condiciones insalubres, entre 

otras, a las que son sometidos los presos, lo que genera una situación de salud pública, que termina 

agravando la condición para la transmisión de enfermedades dentro de estos ambientes. Además, 

demostrar cuáles son las posibles soluciones que está tomando el Estado para intentar mitigar la 

situación de la propagación del virus Covid-19 en los establecimientos penitenciarios ante este nuevo 

escenario. 

 

Palabras Clave: Coronavirus. Prisiones. Salud pública 

INTRODUÇÃO 

 

Não é de hoje que o sistema penitenciário brasileiro se encontra em colapso, e os motivos são diversos, 

os estabelecimentos penais sofrem com casos de superlotação, violência, falta de higiene, falta de 

atendimento médico, lazer, dentre outras inúmeras situações vivenciadas pelos encarcerados nos 

conjuntos penais. Além dos problemas já existentes nestes estabelecimentos, acaba por gerar um 
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agravante ainda maior, quando se trata da nova pandemia do vírus covid-19, o qual foi anunciada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em 30 de janeiro de 2020, se tornando uma situação de 

emergência de saúde pública em níveis internacionais. 

 Como medidas de controle para evitar a disseminação do vírus da covid-19 na população foram 

recomendadas pelas autoridades de saúde o distanciamento social, aliada a higienização, as quais são as 

principais ferramentas para tentar desacelerar a contaminação em massa do Novo Corona Vírus na 

população. 

Somando este novo cenário com a precarização das unidades prisionais, surge um impasse de como 

criar soluções para evitar a propagação desse vírus dentro dos estabelecimentos penais, um desafio este, 

que é de responsabilidade do Estado em determinar medidas que sejam adequadas e céleres em vista do 

alto índice de transmissibilidade do vírus da covid-19, para que possa haver um isolamento rápido dos 

indivíduos contaminados, como manter controlado os casos dentro destas unidades prisionais, e buscar 

meios de prevenir que este vírus chegue até estes complexos. 

 

OBJETIVOS 

Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar o papel que o Estado tem 

enfrente a disseminação do vírus do Covid-19 nos estabelecimentos penais, e quais são as soluções 

apresentadas para que haja uma contenção da doença nas unidades prisionais, e evitar que o vírus 

chegue até estes ambientes, em vista que não há um planejamento de controle de propagação de 

doenças, nem o controle de lotação de prisioneiros por cela. 

 Os apenados dentro deste contexto de pandemia se encontram em situação de vulnerabilidade quando 

se trata de prevenir para que não seja acometido pelo vírus da Covid-19, o que acaba por demonstrar a 

incapacidade que o Estado tem em administrar o sistema prisional, para evitar que o individuo privado 

de liberdade possa ter o mínimo necessário para se resguardar para não se contaminar com o vírus da 

Covid-19. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A superlotação de mais de 800.000 pessoas presas para a metade de vagas, leva os detentos a ficarem 

confinados em celas úmidas, sem saneamento e sem insolação, nelas permanecendo em média 22h por 

dia, com duas horas apenas de banho de sol. Isso tudo, aliado à falta de alimentação adequada, higiene, 
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água potável e pouco acesso a equipes de saúde, faz com que a imunidade da pessoa presa decline 

drasticamente. (BUCH, 2020) 

  Não bastasse a superlotação carcerária contribuir importantemente para o risco de contágio às 

pessoas livres, também a incidência de agravamento dos casos de COVID-19 será exponencialmente 

maior, dadas as precárias condições físicas dos presos, sobrecarregando o sistema público de saúde e 

utilizando vagas de UTI e CTI que poderiam ser destinadas a outras pessoas, se houvesse êxito em 

diminuir essa incidência. (NACIF, 2020) 

         Um exemplo é o caso da tuberculose, uma doença que é fator de agravamento da Covid-19. O 

Brasil tem uma taxa elevada, cerca de 30 casos por 100 mil habitantes. Em cidades como o Rio de 

Janeiro, ela já é muito alta, de 70 a 75 casos por 100 mil. Mas na Cidade de Deus, onde houve um caso, 

na Rocinha e em Manguinhos, por exemplo, ela explode para 280 a 300 por 100 mil. E nos presídios 

chega a absurdos 2.500 casos por 100 mil. Cerca de 80% dos casos de tuberculose são pulmonares. 

Quando a Covid-19 encontrar a tuberculose teremos uma mortalidade absurda. (DALCOLMO, 2020) 

  Atento a esse contexto, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62, de 17 de 

março de 2020, buscando adequar às peculiaridades do sistema prisional e socioeducativo os 

protocolos de identificação, notificação e tratamento da pandemia de Covid-19, nos termos 

determinados pelas autoridades sanitárias. (BRASIL, 2020) 

  A resolução, publicada em 17 de março, recomenda que os tribunais e magistrados tomem 

medidas para prevenir a propagação do novo coronavírus (Covid-19) nos sistemas penal e 

socioeducativo, bem como determina a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do artigo 

316 do Código de Processo Penal (CPP). (BRASIL, 2020) 

 

 

 

MÉTODOS 

Não obstante, ainda sobre a situação do Estado brasileiro em atendimento a população carcerária em 

tempos de pandemia do Covid-19, tendo em vista as inúmeras dificuldades e precariedades que 

acometem o falido sistema penal do Brasil. Diante dessa realidade medidas de elaboração para conter 

ou tentar minimizar a propagação do contágio pela covid-19, se fazem necessárias e de extrema 

urgência tais como:  

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3246
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3246
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art316
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art316
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Aquisição de materiais de limpeza que permitam a correta higienização do ambiente de circulação e 

permanência de pessoas que estão privados da liberdade nos presídios; distribuição de produtos para 

higiene pessoal e individual para os apenados e para todos que compõe os respectivos estabelecimentos 

penais; balanceada alimentação dos detentos para aumentar a defesa do sistema imunológico destes e 

insumos básicos; disponibilização de remédios capazes de combater ou minimizar os efeitos do Covid-

19; realização da testagem rápida na população carcerária com preferência para aqueles considerados 

dos grupos de risco; disponibilidade de profissionais da saúde para atender especialmente nessas áreas; 

destinação de recursos públicos para atendimentos das demandas em relação à saúde e os cuidados ao 

sistema penal em tempos de pandemia; fiscalização dos órgãos competentes vinculados ao 

Departamento Penitenciário Nacional. 

As condições do sistema prisional brasileiro são insalubres e tendem a potencializar a contaminação 

entre os presos, devido à superlotação carcerária e as péssimas condições de convivência e estruturas 

precárias, por ser um sistema deficiente grande parte dos presos ficam expostos ao contágio da doença.  

A ideia é reduzir ao máximo o impacto da proliferação da Covid-19 dentro dos presídios brasileiros, 

com o fim de evitar que esses detentos se contaminem e venham a ocupar vagas no sistema de saúde 

público que por sua vez está quase em sua ocupação no limite, podendo vim causar um colapso do 

mesmo, prevenindo uma tragédia humanitária dentro dos dois sistemas, o prisional e o da saúde. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com base nas informações dos órgãos que compõe o sistema 

penal brasileiro, órgãos estes que tratam da fiscalização e organização do próprio sistema, dados que 

foram retirados dos portais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) acerca da temática. Para subsidiar a 

discussão em construção, além de leituras de artigos científicos encontrados nas plataformas digitais 

versando sobre a problemática, será ainda mais exploratória com uma abordagem critica-reflexiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O sistema carcerário brasileiro tem registrado um aumento significativo que representa 82,3% dos 

casos de contaminação dentro das prisões do Brasil, totalizando 19.683 casos. Conforme dados do 

Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de 

Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça (DMF-CNJ), sendo um dos poucos órgãos 

que fornece informações a respeito da discussão. 
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Existe uma necessidade urgente de testes para o Covid-19 em todo o país, e essa falta gera um impacto 

diretamente no sistema prisional, pois o mesmo carece de tais testes para poder controlar e conhecer a 

demanda de contaminados que compõe o respectivo sistema. 

Os grupos de monitoramento e fiscalização que compõe o CNJ informa que, 25.573 testes para a 

Covid-19, foram realizados em presos, dados que correspondem a 3,5% de toda a população carcerária 

do Brasil. Nota-se a enorme lacuna que necessita ser preenchida, pois tais números são um forte indício 

de descaso e falta de interesse do poder público, em cuidar daqueles que estão sobre sua proteção. 

Todavia estamos falando em dados somente dos apenados do sistema penal, não foram contabilizados 

dados dos que compõem o sistema socioeducativo e dos profissionais que formam toda a estrutura do 

sistema prisional nacional, são números muitos baixos em relação à imensa população carcerária que 

integra o referido sistema. 

Medidas jurídicas devem ser adotadas com a intenção de frear a onda crescente do Covid-19 no interior 

dos presídios brasileiros, e isso se faz que seja uma medida que deve ser tomada com certa urgência, 

presos tiveram suas visitas suspensas, banho de sol foi suspenso sem data de retorno, toda forma de 

interação física entre os detentos e com o mundo exterior foi proibida. 

Essa forma de ação abala de forma prejudicial ao recluso, uma vez que compromete que os mesmos se 

exercitem e mantenham a saúde mental, emocional e física dentro dos padrões exigidos. É uma clara 

violação de seus direitos individuais e fundamentais básicos  que por sua vez estão sendo tolhidos, 

faltam medidas para que vidas não sejam perdidas, a vida do preso também importa ao Estado, a 

sociedade e principalmente aos seus familiares. 

Políticas de desencarceramento poderão e deverão ser adotadas nesse momento em especial para 

aqueles que compõem os chamados grupos de riscos, mulheres grávidas, mães de recém-nascidos, 

hipertensos, pessoas com doenças respiratórias, HIV, são exemplos que se encaixam perfeitamente.  

Não há que se falar em abrir as portas dos presídios e da Liberdade a todos e sim em humanização, 

respeito à vida. Sendo assim, no contexto de pandemia que o mundo está enfrentando, faz-se necessária 

uma discussão sobre o Estado Penal e a Saúde Pública. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Diante de toda a discussão que foi abordada nos tópicos anteriores, fica evidente uma responsabilidade 

objetiva do Estado pelos atos praticados de forma comissiva pela administração pública. A pandemia 

pelo novo corona-vírus, é um fenômeno natural que não pode ser imputado ao Estado e seus efeitos são 

imprevisíveis e as consequências são inevitáveis. 

No entanto, é obrigação do Estado adotar medidas eficazes de enfrentamento a pandemia, no intento de 

minimizar seus resultados no sistema carcerário do país, sob pena de ser responsabilizado por danos 

que venham a atingir aqueles que estão sob sua guarda, no caso em tela os integrantes do sistema 

prisional brasileiro. Em se tratando de saúde o Estado tem o dever legal e constitucional de fornecer 

atendimento igualitário e universal a todos os seus habitantes. 

Partindo para um contexto mais complexo em posturas que fiquem comprovadas a omissão do Estado 

em prestar auxílio de forma eficaz a proteção da saúde dos apenados do sistema carcerário do Brasil, 

em contramão das orientações das organizações de saúde e da vigilância sanitária, configurando uma 

responsabilidade civil e ficando configurando a existência do dano e a depender de sua extensão, e bem 

como o nexo de causalidade. Ficará o Estado responsável pela indenização do prejudicado, e em caso 

de morte, caberá indenizar seus familiares.  
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POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, 

TRAVESTIS E TRANSEXUAIS (LGBT): AVANÇOS E DESAFIOS  

 

Yuri Messias Lisboa40, Raiana Rodrigues Xavier41, Lua Nayá de Oliveira Souza42, Meire Núbia Santos 

de Santana43 

RESUMO 

 

A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

(LGBT) tem por objetivo promover a saúde desse grupo populacional eliminando a discriminação e 

o preconceito institucional, bem como contribuindo para a redução das desigualdades e a 

consolidação do Sistema Único de Saúde como sistema universal, integral e equitativo. A população 

LGBT recebe um tratamento pejorativo e excludente, o que limita o acesso aos serviços de saúde, 

enfrentando constantemente iniquidades e vulnerabilidades no âmbito da saúde. Dessa maneira trata-se 

de um tema urgente e de extrema relevância, referindo-se aos desafios, preponderâncias e 

potencialidades da implementação de políticas públicas de saúde direcionada para esta população. O 

objetivo do presente trabalho é avaliar avanços e desafios da implementação da Política Nacional de 

Saúde Integral da População Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais no Brasil. Para tanto 

realizou-se uma revisão integrativa da literatura sobre o tema. Mesmo com os avanços consideráveis, 

os desafios persistem e existem diversas lacunas na implementação da política, sendo o mais ame-

açador, atualmente, a possibilidade de retrocesso imposta por setores conservadores dos poderes 

executivo e legislativo. Concomitantemente, ainda existe uma baixa oferta no Processo 

Transexualizador, além de um conhecimento precário por parte dos profissionais das diversas áreas da 

saúde, o que viabiliza um tratamento errôneo e culmina na falta de sensibilização para com o próximo. 

Destarte, a garantia ao atendimento à saúde é uma prerrogativa de todo cidadão e cidadã brasileiros, 

respeitando-se suas especificidades de gênero, raça/etnia, geração, orientação e práticas afetivas e 

sexuais. 

Palavras-chaves: Políticas Públicas de Saúde; Minorias Sexuais e de Gênero; Direitos Civis. 
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ABSTRACT 

The National Policy for Comprehensive Health for Lesbians, Gays, Bisexuals, Transvestites and 

Transsexuals (LGBT) aims to promote the health of this population group by eliminating 

discrimination and institutional prejudice, as well as contributing to the reduction of inequalities and 

the consolidation of Sistema Único de Saúde as universal, integral and equitable system. The LGBT 

population receives pejorative and exclusive treatment, which limits access to health services, 

constantly facing inequities and vulnerabilities in the area of health. Thus, it is an urgent and extremely 

relevant topic, referring to the challenges, preponderance and potential of implementing public health 

policies directed at this population. The objective of the present work is to evaluate advances and 

challenges in the implementation of the National Policy for Integral Health of the Lesbian, Gay, 

Bisexual, Transvestite and Transsexual Populations in Brazil. To this end, an integrative literature 

review on the topic was carried out. Even with considerable advances, the challenges persist and there 

are several gaps in the implementation of the policy, the most favorable being, currently, the possibility 

of setback imposed by conservative sectors of the executive and legislative branches. Concomitantly, 

there is still a low supply in the Transexualizador Process, in addition to a precarious knowledge on the 

part of professionals in the different areas of health, which enables an erroneous treatment and 

culminates in the lack of awareness of others. Thus, guaranteeing health care is a prerogative of every 

Brazilian citizen, respecting their specificities of gender, race/ethnicity, generation, orientation and 

affective and sexual practices. 

Key-words: Public Health Policy; Sexual and Gender Minorities; Civil Rights. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo da Reforma Sanitária Brasileira inscreveu como princípios estruturantes do Sistema Único 

de Saúde (SUS) as noções de equidade e integralidade. A integralidade, em sua dimensão das práticas 

de saúde, obriga a pensar o outro da relação de produção em saúde como o outro diferente do que 

somos (MOTA, 2016). 

A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSI-

LGBT) tem como marca o reconhecimento dos efeitos da discriminação e da exclusão no processo de 

saúde-doença da referida população. Suas diretrizes e seus objetivos estão, portanto, voltados para 
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mudanças na determinação social da saúde, com vistas à redução das desigualdades relacionadas à 

saúde destes grupos sociais (BRASIL, 2011). 

O protagonismo e o papel do movimento social de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

(LGBT) na luta por garantia dos direitos dessa população é imperativo nas discussões. As 

discriminações e violências a que estes indivíduos são expostos diariamente, inclusive nas instituições 

de cuidado em saúde, revelam a necessidade de mudanças nas práticas do cuidado em saúde, que sejam 

voltados para um atendimento ético e isento de discriminações (MOTA, 2016). 

A representação da comunidade LGBT no Conselho Nacional de Saúde foi conquistada no ano de 

2006 e conferiu um novo sentido de atuação do movimento nos processos de participação democrática 

no SUS. Nesse sentido, conquistar tal direito, vigente pela lei, corrobora em avanços conquistados na área da saúde, principalmente 

pautado nos movimentos organizados por meio de suas demandas apresentadas nos espaços de controle social, 

como nas Conferências de Políticas Públicas para LGBT e nos Conselhos de Saúde. Entretanto, a 

insegurança e a instabilidade encontradas estão no fato de que portarias podem ser revogadas a 

qualquer momento por qualquer governo, sendo necessárias leis que garantam todo esse processo. No 

entanto, esse é um desafio para o Brasil, que possui uma cultura enraizada em conservadorismo que se 

soma a recentes avanços do fundamentalismo religioso em espaços democráticos, que deslegitimam as 

pautas da população LGBT, colocando em risco o princípio da laicidade do Estado (POPADIUK; 

OLIVEIRA; SIGNORELLI, 2017). 

Pessoas transgênero (pessoas trans), aí incluídas travestis e transexuais, estão entre as mais sujeitas a 

sofrer preconceitos, discriminações e violências. Possuem identidades de gênero diversas àquelas 

impostas pelos padrões heteronormativos vigentes na sociedade. Problematizam a lógica hegemônica 

de sexo biológico como determinante da identidade de gênero e, por esse motivo, assim como qualquer 

pessoa que fuja da lógica binária e dicotômica, são encaradas com estranhamento (POPADIUK et al, 

2017). 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente trabalho é revisar a literatura acerca dos avanços e desafios da implementação da 

Política Nacional de Saúde Integral da População Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

no Brasil.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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O início do ativismo e do Movimento que defende os Direitos dos Homossexuais teve grande 

influência do cenário internacional, uma vez que os anos 60 e 70, marcados por uma série de 

movimentos de violência da Guerra Fria, levaram a formação de diversos grupos de contracultura de 

jovens que politizavam o corpo e a liberdade sexual. Assim, sob essa mesma influência, no Brasil, as 

décadas de 70 e 80 impulsionaram inúmeras frentes que tinham como um de seus objetivos alcançar a 

visibilidade para as classes tidas como minoritárias, dentre elas, a classe LGBT (GOUVÊA, 2019).  

Nesse ínterim, em 1978, a comunidade LGBT teve como marco inicial na história de redemocratização 

e oposição ao regime militar brasileiro, a criação do Movimento Homossexual Brasileiro (MHB). Esse 

ano também foi marcado pela criação do Jornal Lampião, tido como o principal veículo de 

comunicação da comunidade homossexual, e a fundação do grupo Somos de Afirmação Homossexual, 

o primeiro grupo de homossexuais organizados em São Paulo. Foi a partir desses marcos históricos que 

se iniciou oficialmente a luta coletiva do movimento social LGBT brasileiro (MAIA et al, 2013). 

Nesse sentido, apesar de ter poucos recursos humanos, materiais e de ter que enfrentar o abafamento 

dos movimentos durante a ditadura militar, o MHB alcançou diversas conquistas no reconhecimento 

dos direitos humanos dos gays e lésbicas, tal como conseguir que o Conselho Federal de Medicina 

declarasse que no Brasil a homossexualidade não mais poderia ser classificada como “desvio e 

transtorno sexual”, não sendo mais designada como “homossexualismo” (MAIA et al, 2013). 

O reconhecimento da complexidade da saúde LGBT necessitou que esse movimento social se 

articulasse com outras áreas do Ministério da Saúde (MS) para ampliar o conjunto de demandas da 

saúde dessa população. Assim, em 2011, o MS apresentou a PNSI-LGBT para ser implementada no 

SUS, que, com caráter transversal, envolve todas as áreas do MS para produzir conhecimento, 

promoção, atenção e cuidado (BRASIL, 2011). 

Essa política reconhece os efeitos da exclusão e discriminação no processo saúde-doença da população 

LGBT, sendo uma iniciativa voltada para a obtenção de mais equidade SUS, além de reafirmar o 

compromisso do sistema com a universalidade, integralidade e efetiva participação da comunidade 

(BRASIL, 2011). 

A política tem por objetivo geral: “Promover a saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais, eliminando a discriminação e o preconceito institucional, contribuindo para a redução das 

desigualdades e para a consolidação do SUS como sistema universal, integral e equânime” 2 e em suas 

diretrizes busca o respeito aos direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, 
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eliminando as homofobias a outras formas de violência no SUS, promovendo a cidadania e inclusão de 

LGBT por meio da articulação com diversos setores de desenvolvimento social, como educação, 

trabalho e segurança (BRASIL, 2011). 

Portanto, uma vez que o Ministério da Saúde se compromete com a redução das desigualdades, as 

diretrizes e objetivos da Política estão voltados para mudanças relacionadas à saúde destes grupos 

sociais (BRASIL, 2011). 

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão integrativa. A busca eletrônica foi realizada no mês de agosto de 2020. Para a 

realização deste estudo, foram consultadas as seguintes bases de dados: SciELO (Scientific Electronic 

Library Online), MEDLINE (Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica) e LILACS 

(Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Foram selecionados artigos dos 

últimos 5 anos, publicados na língua portuguesa. Para a busca dos estudos, foram utilizados os 

descritores “Política Pública de Saúde” e “LGBT” de forma combinada por meio do operador booleano 

(AND).  

A partir dos estudos identificados, foram selecionados aqueles que preenchiam os critérios para sua 

inclusão considerando a leitura dos títulos e resumos. Os critérios de inclusão foram:  i) recorte 

temporal nos últimos cinco anos (na data da realização da pesquisa), ii) texto integral disponível em 

formato eletrônico, gratuito e redigido em português e iii) artigos correlacionados com o objetivo da 

pesquisa. O critério de exclusão foi: i) revisão da literatura, ii) estudos que se repetiam em mais de uma 

base, sendo cada artigo considerado uma única vez e iii) trabalhos publicados há mais de 5 anos. 

Visando à sistematização dos dados, foi utilizado um instrumento de coleta contendo: nome dos 

autores, base de dados de indexação, título, ano, periódico, métodos e principais resultados. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a realização da busca foram encontrados 29 artigos. Realizada a leitura do título e resumo e 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram excluídos 26. Procedendo a análise dos três artigos 

elegíveis, observou-se que estes foram publicados em periódicos de diferentes eixos temáticos – dois 
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em revistas interdisciplinares (GUIMARÃES et al, 2020; SILVA et al, 2020), e uma de saúde coletiva 

(POPADIUK et al, 2017) - dois foram publicados no ano de 2020 e um em 2017 e dois dos artigos 

compartilhavam autores em comum. O local de investigação utilizado nos artigos foram o Ministério 

da Saúde, o estado do Paraná e um município da região norte do estado do Espírito Santo. 

A leitura dos artigos permitiu a distribuição dos artigos em três categorias: acesso ao processo 

transexualizador; atenção básica em saúde e estratégia de saúde da família; profissionais, gestores e 

movimentos sociais. 

Processo Transexualizador 

 As políticas públicas voltadas para a população trans são recentes. Apesar da luta do 

movimento, somente em 2006 a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde autorizou o do direito ao uso 

do nome social em todos serviços públicos de saúde. E somente em 2008 o Ministério da Saúde por 

meio da Portaria GM 1707/2008 instituiu o Processo Transexualizador no SUS (RONCON et al, 2016). 

Apesar de tais conquistas ainda é precário o acesso dessa população a esse serviço. No ano de 2018 

apenas dez serviços estavam habilitadas para oferta do Processo Transexualizador do SUS concentram-

se em sua maioria na região Sudeste, com seis das dez unidades, seguida da região Sul, com duas 

unidades, Nordeste e Centro-Oeste, com uma unidade habilitada cada (RONCON et al, 2019). 

Além disso novos avanços têm sido requisitados pelas pessoas trans como a insersão de serviços para 

as Mulheres transexuais na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ao invés de na 

Política Nacional de Saúde do Homem (LEAL et al, 2012).  

Atenção Básica a Saúde e Estratégia da Saúde da Família 

 Notou-se que mesmo após a 13ª Conferência Nacional de Saúde, em que a orientação sexual e 

identidade de gênero formam incluídas na análise da determinação social da saúde e após feitas 

algumas recomendações para haver mais sensibilização dos profissionais de saúde e inclusão dos 

quesitos de identidade de gênero e orientação sexual nos formulários e prontuários, 70% dos 

profissionais enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família entrevistados classificam seu 

conhecimento sobre a Política Nacional de Saúde Integral como nulos (GUIMARÃES et al, 2020). 

 Nesse sentido ainda é observado que parte dos trabalhadores da Atenção Básica ainda entendem 

as demandas das pessoas LGBT de maneira restrita, ligando sempre ao modo com que lidam com sua 

vida sexual, principalmente em relação à homossexualidade, tanto em relação à quantidade de 

parceiros, como em relação à prevenção e cuidados pessoais, associando-os com ‘infecções 
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sexualmente transmissíveis (IST) ’, e a questões de ‘promiscuidade e comportamentos de risco (SILVA 

et al, 2019). 

Desse modo é imprescindível entender a importância ESF para a atenção integral as pessoas LGBT 

tendo em vista que essa é a porta de entrada para o sistema de saúde, “porém, o que se encontra na 

prática são equipes sem preparo adequado e que não fornecem um ambiente acolhedor que respeite e 

perceba a população LGBT enquanto grupo vulnerável” (DE ALBUQUERQUE et al, 2019). 

Profissionais gestores     

 A invisibilidade da população LGBT nos serviços de saúde parece estar associada a falta de 

conhecimento dos gestores sobre a política de saúde voltada para essa população. Dessa maneira cria-

se uma falta de reconhecimento da responsabilidade pelo cuidado que passa a estar limitado as 

campanhas contra IST (CARDOSO; FERRO, 2012).  

Observa-se também a necessidade de aprimoramento no processo de vigilância em saúde no que 

concerne a essa população. A política em saúde aponta a necessidade de “qualificação das informações 

em saúde, incluindo coleta, processamento e análise de dados específicos sobre a saúde da população 

LGBT, no intuito de monitorar, avaliar e difundir os indicadores de saúde e de serviços” (GOMES et 

al, 2018, p. 1125). No entanto o que se observa é a baixa completude dos campos orientação sexual e 

identidade de gênero nos sistemas de informação. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conclui-se que a PNSI-LGBT reconhece os efeitos da discriminação e exclusão da população 

da população LGBT do processo saúde doença e, com isso, busca garantir mais universalidade, 

integralidade e, principalmente, equidade no SUS. Porém, apesar da busca pela mudança nas práticas 

do cuidado com essa população, o acesso dessa população aos serviços de saúde ainda é permeado por 

preconceito e estigmas.  

Nesse sentido, a população transexual ainda enfrenta dificuldade para acessar o serviço de saúde, uma 

vez que poucas unidades se encontram habilitadas para oferta do Processo Transexualizador do SUS. 

Concomitantemente, ainda há escassez de conhecimento sobre a Política tanto pelos gestores quanto 

pelos profissionais da saúde, o que culmina com falta de sensibilização e emprego errôneo de 

nomenclaturas como “identidade de gênero” e “orientação sexual”. 
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Portanto, apesar da Política buscar pela promoção da saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais, eliminando o preconceito institucional, a Atenção Básica ainda carece de 

equipes bem preparadas e de atendimento qualificado para a população LGBT. 
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RESUMO 

A Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2 (Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2/ 

SARS-CoV-2) ocasionou a doença do novo coronavírus, que ficou mundialmente conhecida como 

COVID-19, causando mais de 840 mil mortes em 8 meses, no mundo inteiro. A enxurrada de 

novidades trazidas pela pandemia aumentam a preocupação da população e, consequentemente, a 

busca por estratégias de cuidado que possam amenizar essas sensações. Dessa forma, muitos 

indivíduos apoiam-se na prática da automedicação. Como ainda não há terapia efetiva para a doença, 

têm sido levantadas hipóteses de diversos medicamentos que, somadas ao poder da divulgação das 

mídias sociais promovem o uso inadequado desses medicamentos pela população em geral como forma 

de combate a COVID-19 e, consequentemente, uma exposição aos riscos que acompanham essa 

prática. 
Palavras-chaves: automedicação; saúde; infecções por coronavírus. 

 

ABSTRACT 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2) caused the diasease of the new 

coronavirus, which became known worldwide as COVID-19, causing more than 840 thousand deaths 

in 8 months, worldwide. The flood of news brought by the pandemic increases the population’s 

concern and, consequently, the search for care strategies that can alleviate these feelings. In this way, 

many individuals rely on self-medication. As there is still no effective therapy for the disease, 

hypotheses have been raised for several medications that, added to the power of the dissemination of 

social media, promote the inappropiate use of these medications by the general population as a way to 

combat COVID-19 and, consequently, a exposure to the risks that accompany this practice 

Key-words: self medication; health; coronavirus infection. 

 

INTRODUÇÃO 

A Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2 (Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2/ 

SARS-CoV-2) foi descoberto em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, localizada na China, 
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ocasionando a doença do novo coronavírus, que ficou mundialmente conhecida como COVID-19, 

causando mais de 840 mil mortes em 8 meses, no mundo inteiro (https://covid19.who.int/, acessado em 

30/08/2020). 

Essa doença apresenta quadro clinico que varia desde assintomático a sintomas respiratórios graves 

podendo acometer diferentes sistemas como o cardiovascular, digestivo, renal, hematológico e 

nervoso, além de desencadear uma pronunciada resposta inflamatória (HARTUNG e AKTAS, 2020; 

XIAO, et. al., 2020; ZHEN, et. al., 2020). 

A enxurrada de novidades trazidas pela pandemia vem acompanhada de sentimentos de incerteza, 

medo e insegurança que aumentam a preocupação da população e, consequentemente, a busca por 

estratégias de cuidado que possam amenizar essas sensações. Dessa forma, muitos indivíduos apoiam-

se na prática da automedicação, motivados por uma sensação de falsa segurança (PEREIRA, 2020). 

A automedicação já é um hábito recorrente no Brasil. Dados do Conselho Federal de Farmácia indicam 

que quase 80% dos brasileiros fazem o uso de medicamentos sem qualquer orientação médica. O uso 

indevido de medicação, sem a prescrição de profissionais habilitados, pode ter uma gama de efeitos 

negativos, causando um resultado inverso ao esperado (MUSIAL, DUTRA e BECKER, 2007; 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 2019). 

Até o momento não há uma terapia efetiva contra a doença, nem vacinas disponíveis para a profilaxia 

da infecção pela COVID-19, mas a urgência de um tratamento eficaz para combater a doença promove 

a utilização de outras estratégias. Uma tática amplamente utilizada no combate à COVID-19 é o 

reposicionamento de fármacos, uma prática que direciona medicamentos já existentes para o combate 

de novas patologias (CHONG e SULLIVAN, 2007; GRANDO, OLIVEIRA e FIERRO, 2020). 

Nesse contexto, têm sido levantadas hipóteses de diversos medicamentos, incluindo a cloroquina, 

hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, entre outros. Essas hipóteses somadas ao poder de 

divulgação das mídias sociais motivaram o uso inadequado desses medicamentos pela população em 

geral como forma de combate a COVID-19 (CALY, et. al., 2020; GAUTRET, et. al., 2020; TOURET e 

LAMBALLERIE,2020). 

A automedicação deve ser encarada como um problema de saúde pública. A disseminação desenfreada 

de informações incompletas ou até mesmo errôneas é uma das maiores motivadoras dessa prática 

(MENEZES, SANCHES e CHEQUER, 2020). 

 

OBJETIVOS 

https://covid19.who.int/
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Este trabalho tem por objetivo analisar a prática de automedicação na população brasileira frente à 

pandemia ocasionada pelo COVID-19. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A automedicação é definida pela Política Nacional de Medicamentos como o uso de medicamentos 

sem prescrição, orientação e/ou acompanhamento médico ou odontológico (BRASIL, 1998). Tal 

prática acontece em escala global e é disseminada pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde, 

bem como a facilidade de aquisição em farmácias e drogarias, em virtude da isenção de prescrição para 

obtenção de alguns medicamentos (NAVES et al., 2010) 

Além disso, as mídias sociais são importantes motivadores do consumo de medicamentos sem 

prescrição médica. Uma comunidade virtual, por exemplo, pode ser meio relevante para troca de 

experiências e determinação de condutas por indivíduos leigos, menosprezando as possíveis 

consequências negativas da prática da automedicação (SOUZA, MARINHO e GUILAM, 2008). As 

propagandas farmacêuticas, por sua vez, sejam em ambiente virtual ou na televisão carregam 

promessas de resolução imediata que se articulam à dificuldade de acesso a assistência médica, à 

angústia e aos desconfortos causados pela doença e seus sintomas, resultando em uma adesão em 

massa ao uso de medicamentos sem orientação profissional (SOTERIO e SANTOS, 2016). 

Embora a Organização Mundial de Saúde (OMS) elenque alguns pontos positivos da automedicação, a 

disseminação incontida da prática resulta num panorama preocupante. O Brasil ocupa a quinta posição 

no mundo em relação ao consumo de medicamentos sem prescrição médica e a primeira posição na 

América Latina (SOUZA et. al., 2011). Outro aspecto relevante são os dados apresentados pelo 

Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX) da Fundação Oswaldo Cruz 

(FioCruz) os quais mostraram que no ano de 2017, houveram 76.115 casos e 200 óbitos de intoxicação 

humana; dentre esses, as intoxicações por medicamentos corresponderam a 27,1% dos casos e 25% dos 

óbitos desse ano. 

Ademais, uma pesquisa elaborada pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF) por meio do Instituto 

Datafolha, mostrou que no Brasil, 77% dos cidadãos têm o hábito de se consumir medicamentos sem 

prescrição médica. Os analgésicos, os antitérmicos e os antibióticos são os remédios mais utilizados, 



 

246 

 

respectivamente. Ademais, o consumo desses medicamentos varia de acordo com sexo, faixa etária e 

território, entre outros fatores (CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 2019). 

As consequências provenientes dessa realidade incluem reações alérgicas, favorecimento da resistência 

microbiana, sangramentos no trato gastrointestinal, dependência, entre outros efeitos colaterais 

promovidos pelo consumo da dose ou do medicamento errado (MUSIAL, DUTRA e BECKER, 2007; 

VITOR et al. 2008). Esses fatores podem mascarar determinadas patologias, retardar o diagnóstico 

correto, além de ocasionar aumento dos custos de saúde por desperdício de recursos, entre outros 

(SILVA et al., 2013).  

O uso de inadequado de medicamentos torna-se especialmente preocupante durante a pandemia da 

COVID-19. A doença causada pelo novo coronavírus teve seu estado de pandemia declarado em março 

de 2020 e soma um total de 25.334.339 casos e 848.084 mortes em todo o mundo; em território 

nacional os números são de 3.908.272 casos e 121.381 mortes (14,3% dos óbitos do planeta) 

(https://covid19.who.int/, acessado em 31/08/2020). 

Em um primeiro momento, o principal fator para intensificação do medo e procura por um alívio 

imediato nos medicamentos é a falta de conhecimento de características importantes da doença, graças 

a descoberta recente do SARS-CoV-2. Outros fatores que apresentaram contribuições relevantes para 

esse cenário são o longo período assintomático (porém transmissor) que dura de 5 a 14 dias e o quadro 

clínico inespecífico no início do desenvolvimento da doença (febre, tosse seca e cansaço) (WHO, 

2020). 

A urgência desse cenário promove a prática do reposicionamento de fármacos como uma tentativa de 

redução do tempo necessário para elaboração de tratamento. Entre as classes dos medicamentos mais 

pesquisadas e utilizadas no combate à COVID-19 encontram-se os antibióticos (azitromicina), 

antimaláricos (cloroquina e hidroxicloroquina), antiparasitários (ivermectina), corticóides 

(dexametasona), antitérmicos e analgésicos (dipirona e paracetamol) seja para ataque direto ao vírus ou 

simplesmente o controle do quadro clínico. (CHONG e SULLIVAN, 2007; CALY, et. al., 2020; 

GAUTRET, et. al., 2020; TOURET e LAMBALLERIE, 2020). 

Os estudos feitos com esses fármacos não caracterizam indicação clínica pelo fato de ainda estarem em 

andamento, entretanto, a divulgação da possibilidade de tratamento da COVID-19 por alguns dos 

medicamentos supracitados ocasionou uma explosão do uso desses remédios sem indicação médica, 

motivada pela esperança de prevenção da doença. O uso indiscriminado desses medicamentos coloca o 

indivíduo em risco não apenas pelos efeitos colaterais já conhecidos, mas também pela falta de 

https://covid19.who.int/


 

247 

 

conhecimento acerca dos efeitos desses fármacos na COVID-19. (MOLENTO, 2020; FILHO, et. al., 

2020). 

Nesse contexto, é imprescindível a necessidade de intensificar o debate acerca da automedicação para 

que seja possível a contenção dos efeitos negativos da prática na população em geral, em especial 

frente a pandemia da COVID 19. 

 

MÉTODOS 

  

 A pesquisa teve caráter exploratório, de cunho qualiquantitativo. A coleta de dados foi feita na 

última semana de agosto do ano de 2020, com auxílio de um formulário construído pela plataforma 

google forms e encaminhamento do link 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTqkX0cmaDRxs591n6yaZVN02iqOuEMMY1EIdpStXhS

2MpQg/viewform) através da ferramenta WhatsApp para indivíduos de todo o país. Aceitaram-se 

respostas durante quatro dias e objetivou-se analisar a prática da automedicação na população brasileira 

frente à pandemia ocasionada pela COVID-19. Foram feitos os seguintes questionamentos: 1) Se havia 

o costume de adquirir medicamentos sem prescrição médica; 2) Se tiveram diagnóstico positivo para a 

COVID-19; 3) Se houve necessidade de internação nos casos de diagnóstico positivo; 4) Se houve 

automedicação nos casos de diagnósticos positivos; 5) Caso tenha ocorrido a automedicação, quais 

fármacos foram utilizados na prática; 6) Se houve influência para automedicação; 7) Quais agentes 

influenciaram o uso de remédios sem orientação adequada; 8) Se houve administração de 

medicamentos sob prescrição médica nos casos de diagnóstico positivo; 9) Em casos de indicação 

médica, quais foram os medicamentos prescritos; 10) A probabilidade de usar medicamentos sem 

diagnóstico da COVID-19 com o intuito de prevenção; 11) Avalia o reconhecimento dos riscos da 

automedicação. De posse dos resultados, realizou-se uma análise tanto estatítica quanto crítica 

seguindo o eixo temático – perigos da automedicação e a pandemia da COVID-19. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa contou com 225 participantes, no qual a maioria eram mulheres (64,9%) com idade média 

que variava entre os 18 e 29 anos (57,3%). Quanto ao nível de escolaridade, a maior parcela dos 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTqkX0cmaDRxs591n6yaZVN02iqOuEMMY1EIdpStXhS2MpQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTqkX0cmaDRxs591n6yaZVN02iqOuEMMY1EIdpStXhS2MpQg/viewform
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participantes apresentaram nível superior incompleto (46,2%), possuindo renda familiar entre 2 e 4 

salários (54,2%).  

Em relação a profissão, registrou-se 112 estudantes, 15 autônomos, 10 enfermeiros/técnicos de 

enfermagem, 7 professores, 5 montadores de móveis, 5 aposentados, 5 “do lar”, 4 motoristas, 4 

advogados, 4 bancários, 4 vendedores, 3 administradores, 3 recepcionistas, 2 técnicos de segurança do 

trabalho, 2 farmacêuticos, 2 faturistas, 2 fisioterapeutas, 2 biomédicos, 2 empreendedores, 2 policiais 

militares, 2 operadores de máquinas, 2 comerciantes, 1 microempreendedor individual, 1 auxiliar 

administrativo, 1 agente de sistema, 1 supervisor, 1 profissional marítimo, 1 dentista, 1 cabelereiro, 1 

auxiliar de saúde bucal, 1 balconista, 1 barbeiro, 1 profissional de serviços gerais, 1 servidor público 

estadual, 1 analista de riscos, 1 eletricista, 1 gerente de contas, 1 consultor, 1 promotor de vendas, 1 

“encarregada”, 1 coordenador de loja, 1 auxiliar de produção, 1 médico veterinário, 1 esteticista, 1 

funcionário público, 1 biotecnóloga, 1 atendente e 1 técnico em radiologia. A tabela a seguir explicita 

em detalhes as outros variáveis relacionadas aos participantes da pesquisa. 

Tabela 1- Variáveis socioeconômicas dos participantes 

Variável N % 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

146 

79 

 

64,9 

35,1 

Idade 

Menor de 18 anos 

De 18-29 anos 

De 30-39 anos 

De 40-49 anos 

De 50-59 anos 

Mais de 60 anos 

 

5 

129 

47 

27 

9 

8 

 

2,2 

57,3 

20,9 

12 

4 

3,6 

Escolaridade 

1º grau incompleto 

1º grau completo 

2º grau incompleto 

2º grau completo 

Nível superior incompleto 

 

7 

3 

10 

55 

104 

 

3,1 

1,3 

4,4 

24,4 

46,2 
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Nível superior completo 46 20,4 

Renda familiar 

Até 1 salário mínimo 

De 2 a 4 salários mínimos 

5 ou mais salários mínimos 

 

35 

122 

68 

 

15,6 

54,2 

30,2 

Cor/raça 

Branca 

Amarela 

Parda 

Preta 

Indígena 

 

78 

5 

105 

35 

2 

 

34,7 

2,2 

46,7 

15,6 

0,9 

 

Dentre esses, 104 (46,2%) selecionaram “as vezes”, 85 (37,8%) disseram que sim e apenas 36 pessoas 

(16%) negaram o hábito de consumir medicamentos sem prescrição médica. No que diz respeito ao 

diagnóstico positivo para COVID-19, 30 (13,3%) indivíduos relataram ter sido diagnosticados, porém, 

nenhum necessitou de internação. 

 No que diz respeito a automedicação para combate à COVID-19, houveram 90 respostas, nas 

quais 18 indivíduos (20%) afirmam ter se automedicado após receber o diagnóstico e 72 (80%) negam 

essa prática. Todos os indivíduos que afirmaram ter se automedicado nessa pergunta relataram o 

diagnóstico positivo para a enfermidade na questão anterior, resultando num índice de automedicação 

de 60% entre os indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2. 

Como já foi citado anteriormente, apenas 30 participantes (13,3%) relataram o diagnóstico positivo, 

entretanto, 38 participantes relataram quais foram os medicamentos utilizados sem prescrição médica. 

Esse fato indica o uso de medicamentos entre indivíduos sem diagnóstico comprovado da doença. 

Entre os exemplos dos fármacos, foram citados ivermectina, cloroquina, dorflex, dipirona, amoxicilina, 

azitromicina, nitazoxidina, vitaminas C e D sintéticas, extrato de próplis, betametasona e maleato de 

dexclorfeniramina, acetilcisteína, paracetamol, ácido acetilsalicílico, topiramato e zinco. Dentre esses, 

os mais referidos foram a ivermectina (10 vezes), azitromicina (10 vezes) e dipirona (8 vezes).  

Quando questionados sobre a existência da influência para compra do medicamento sem indicação 

profissional teve 125 respostas, nas quais 84 indivíduos (67,2%) responderam que não e 41 (32,8%) 

informaram que sim. A respeito da influência na compra de medicamentos sem prescrição médica, a 
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maioria dos participantes relataram que os familiares são importantes no processo da automedicação, 

conforme ilustra o gráfico abaixo:  

Figura 1 - agentes influenciadores na compra dos medicamentos sem prescrição médica 

 

No que abarca o uso de medicamentos com prescrição médica, 14 participantes entre 63 respostas 

(22,2%) confirmaram a prática. Os fármacos utilizados sob orientação profissional foram: azitromicina, 

metilprednisolona, paracetamol, dipirona, ivermectina, amoxicilina, vitamina C, astro, paracetamol + 

codeína, dexametasona e zinco. Contudo, 1 dos 14 indivíduos que confirmaram a indicação 

profissional dos remédios, não relatou diagnóstico positivo para a COVID-19, e 2 participantes 

relataram receber a recomendação antes da confirmação do diagnóstico; esses episódios exemplificam 

um protocolo de tratamento baseado na contenção de danos prováveis. 

Quanto aos pacientes que não tiveram diagnóstico da doença, 63 participantes (35,6%) (63 

participantes) alegaram que tomariam remédios para prevenção da COVID-19, mesmo sem 

comprovação científica da eficácia até o momento atual da pesquisa. 

Por fim, 119 participantes (52,9%) da pesquisa concordam plenamente com a afirmação de que a 

automedicação é uma prática perigosa, enquanto apenas 10 participantes (4,4%) discordam 

completamente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estudo explicitou que a prática da automedicação está inserida no costume brasileiro, seja por 

meio da utilização de medicamentos com eficácia comprovada ou não. Dessa forma, é necessário que 

haja um direcionamento de estratégias para desconstrução desse hábito, como por exemplo, regras mais 

rigorosa para dispensação de medicamentos e uma orientação mais assertiva acerca dos riscos para os 

pacientes. Os profissionais de saúde apresentam um papel importante na orientação correta da 
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população quanto ao uso racional de medicamentos e os riscos da automedicação. A importância 

dessas ações é ainda mais palpável em momentos como o da atual pandemia de COVID-19. 
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ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO CACHOEIRA, NOS 

MUNICÍPIOS DE ITABUNA E ILHÉUS 

Emanuelle Rocha Nunes48, Nadine de Almeida Cerqueira49, Fernanda Luiza Andrade de Azevedo3, 

Ana Paula Melo Mariano4, Luana Novaes Santos5, Pedro Costa Campos Filho650 

 

 

RESUMO 

A água é um recurso essencial para a manutenção de diversos organismos vivos, além de importante 

instrumento para a economia local e do país. Não muito diferente da maioria das cidades brasileiras, a 

região na qual o Rio Cachoeira se insere passa por uma forte antropização. O presente estudo teve 

como objetivo avaliar os parâmetros de qualidade da água do Rio Cachoeira entre as cidades de 

Itabuna e Ilhéus, através da análise físico-química. Sendo assim, o trabalho foi realizado entre os meses 

de agosto/2019 a fevereiro/2020, com coletas bimestrais em seis pontos, os quais abrangeram zona 

urbana, rural e de pastagem entre as duas cidades. As variáveis físico-químicas apresentaram 

sazonalidade, como o aumento da concentração de alumínio (Al) no período de seca, enquanto o 

mesmo encontrava-se em níveis aceitáveis no período de chuva. Outro fator importante analisado foi o 

pH, sendo um importante indicador das atividades antrópicas as quais o rio pode estar submetido, 

como o descarte do esgoto não tratado em seu curso. Diante dos resultados, constata-se que o trecho 

analisado possui locais que apresentaram parâmetros acima dos permitidos em Lei para a realização de 

determinadas atividades humanas, além de apresentar-se também inapropriado para o consumo animal. 

Palavras-chaves:Rio Cachoeira; contaminação; metais pesados. 
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ABSTRACT 

Water is an essential resource for the maintenance of several living organisms, as well as an important 

tool for the local and national economy. Not like most Brazilian cities, the region in which the 

Cachoeira River is inserted undergoes a strong anthropization. The present study aimed to evaluate the 

water quality parameters of the Cachoeira River between the cities of Itabuna and Ilhéus, through 

physical-chemical analysis. Thus, the work was carried out between the months of August/2019 and 

February/2020, with bimonthly collections at six points, which covered the urban, rural and pasture 

areas between the two cities. The physical-chemical variables showed seasonality, such as the increase 

in the concentration of aluminum (Al) in the dry season, while it was at acceptable levels in the rainy 

season. Another important factor analyzed was pH, being an important indicator of the human 

activities to which the river may be subjected, such as the disposal of untreated sewage in its course. In 

view of the results, it appears that the analyzed section has locations that presented parameters above 

those allowed by law for the performance of certain human activities, in addition to being also 

inappropriate for animal consumption. 

Key-words: Cachoeira River; contamination; heavy metals. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A água é a molécula mais abundante no planeta, ocupando cerca de 70% da superfície terrestre, sendo 

também a principal substância presente nos sistemas vivos e um recurso indispensável para sua 

manutenção. É também um dos recursos mais importantes para o desenvolvimento do país, comumente 

utilizado na geração de energia, na produção industrial e agrícola (FERNANDES, 2019). 

Entretanto, o crescimento populacional e a expansão das indústrias observados nas últimas décadas têm 

sido danosos ao meio ambiente, incluindo os reservatórios de água. Esses prejuízos são gerados 

principalmente pelo descarte incorreto do lixo doméstico, efluentes industriais e poluentes utilizados na 

agricultura (fertilizantes, agrotóxicos, pesticidas, fezes animais) (ALVES, 2012). 

A cidade de Itabuna, localizada ao Sul do Estado da Bahia a 426 km da capital, é considerada o centro 

regional de serviços, comércio e indústrias. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a população da cidade teve um aumento de aproximadamente 104% nos últimos dez anos, o 

que influencia na maior produção de lixo e esgoto. Por sua vez, a cidade de Ilhéus, localizada a 446 km 

de Salvador, é responsável pela alta taxa de turismo na região, além de possuir sua economia baseada 
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no setor agrícola, principalmente na lavoura cacaueira. Juntas, as duas cidades formam uma 

“aglomeração urbana”, exercendo influência em mais de 40 municípios.  

Segundo último diagnóstico dos serviços de água e esgoto realizado pelo Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento em 2018, dos mais de 5500 municípios brasileiros, apenas cerca de 

2500 trata o seu esgoto, correspondendo a 45% de todo o país. Entre as cidades que não possuem 

tratamento adequado de esgoto, estão os municípios de Itabuna e Ilhéus (SNIS, 2018). 

Entende-se que o monitoramento da qualidade da água de rios, lagos e reservatórios constituem um 

importante instrumento de gestão ambiental e de saúde, de tal forma que subsidia a tomada de decisões 

em planejamento e controle dos seus usos, visando à manutenção ou melhoria da qualidade de vida da 

população (FREITAS et al., 2001). 

Diante da importância do Rio Cachoeira para a região e da necessidade de preservação dos recursos 

hídricos, o presente estudo teve com proposta a avaliação da qualidade da água, utilizando os 

parâmetros exigidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente e do Ministério da Saúde, através da 

análise físico-química.   

 

 

OBJETIVOS 

 

 

O estudo teve como objetivo a avaliação dos aspectos físico-químicose suas possíveis implicações na 

saúde pública.   

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

No Brasil, a água é um dos recursos mais utilizados e explorados, sendo utilizado em diferentes setores 

da economia nacional. De acordo o Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, 

sigla em inglês), o setor que mais consome água no Brasil é responsável também pelo maior 

desperdício de água doce no país. Sendo encarregado pela utilização de aproximadamente 7 trilhões de 

litros de água, a agroindústria chega a desperdiçar 3 trilhões de litros desse recurso. Os motivos 

principais que ocasionam esse gasto exagerado estão na falta de controle do agricultor na quantidade 
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usada nas lavouras e no processamento dos seus produtos, além da irrigação mal-executada. O 

desperdício de água no Brasil também está associado à qualidade no abastecimento, pois instalações 

antigas e até mesmo ligações clandestinas da água podem contribuir para a perda de aproximadamente 

20% do recurso antes de chegar aos domicílios (FAO, 2019).  

A resolução de número 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) foi elaborada 

a fim de regulamentar esse uso, considerando os corpos hídricos conforme seu nível de qualidade e 

estabelecendo padrões para classificação dos mesmos. A classe 1 é destinada para uso humano após 

tratamento simplificado. A classe 2 pode ser designada ao abastecimento humano após tratamento 

convencional, além da irrigação de hortaliças e plantas frutíferas. A classe 3 é dirigida para consumo e 

abastecimento humano após tratamento convencional ou avançado; irrigação de culturas arbóreas e 

forrageiras; pesca amadora; recreação de contato secundário e dessedentação animal. Por último, a 

classe 4 é classificada como imprópria para o consumo humano e animal, servindo apenas para 

navegação e paisagismo (CONAMA, 2015). 

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA, 2018), aproximadamente 97,5% da água encontrada no 

planeta é salgada e inadequada para o consumo humano direto e para a irrigação de plantações. Do 

percentual de água doce existente, que corresponde 2,5%, a sua maior parte é de difícil acesso, pois se 

encontra em geleiras e aquíferos, e apenas 1% da água doce disponível encontra-se em rios. Diante 

disso, é de extrema importância a proteção e o consumo consciente desse recurso, de forma que o seu 

uso não prejudique a sua qualidade. 

Segundo Chapman e colaboradores (2000), com o desmatamento, o solo acaba sendo exposto, podendo 

aumentar as chances do mesmo de sofrer lixiviação profunda, e esses processos resultam na depleção 

do solo, aumentando a exposição à substâncias químicas. Desde a década de 70 o Brasil é um dos 

maiores consumidores mundiais de agrotóxicos, principalmente herbicidas. Esses elementos quando 

aplicados no solo podem persistir ao longo de vários anos, podendo prejudicar também mananciais 

subterrâneos (ALVES, 2012). 

A presença de metais pesados e substâncias inorgânicas não associadas a processos naturais, como intemperismo 

e carreamento de solos, pode estar associada à interferência humana. É preciso considerar que a contaminação 

pode ocorrer de formas difusas, como originadas pela lixiviação do solo ligada a áreas agrícolas, pela atmosfera 

e por fontes pontuais (esgoto doméstico e efluentes industriais). O risco ambiental que esses metais pesados 

oferecem relaciona-se com a intensidade do uso, toxicidade e amplitude na sua distribuição (LIMA, 2013).  
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Enquanto compostos tóxicos orgânicos são degradados no meio, as substâncias inorgânicas e os metais pesados 

não possuem essa mesma capacidade, passando a acumular-se no meio ambiente através dos solos, sedimentos e 

na água (dissolvidos). A preocupação da presença desses elementos nos corpos hídricos está relacionada com 

sua influência direta nas suas características naturais como o pH, quantidade de carbono e oxigênio dissolvidos, 

além de interferir na sua atividade biológica (RIBEIRO, 2007).  

Não muito diferente da maioria das cidades brasileira, a região na qual o Rio Cachoeira se insere passa por uma 

forte antropização. Esse importante rio que banha a cidade de Itabuna constitui a bacia hidrográfica que leva o 

seu nome. Possui 50 km de extensão, sendo formado pela confluência dos Rios Colônia e Salgado à altura da 

cidade de Itapé. Atravessa as cidades de Itabuna, vindo a desembocar no mar na costa da cidade de Ilhéus 

conjuntamente aos Rios Santana e Fundão (NACIF et al., 2003). 

A qualidade da água não está necessariamente relacionada a sua pureza, mas diz respeito a suas 

características desejadas para determinados usos. Tanto as características físicas, químicas como as 

biológicas da água podem sofrer modificações (ANDRADE, 2015). Segundo Toledo e Nicolella 

(2002), a definição dos padrões para a análise da qualidade de água superficial necessita de métodos 

básicos e que possuam fácil interpretação e informações precisas. Kuss e Castro (2017) ainda ressaltam 

a contaminação dos recursos hídricos como uma preocupação dos governos em todo o mundo, pois a 

baixa qualidade da água ofertada traz sérias conseqüências negativas para a vida humana. 

 

 

 

MÉTODOS 

 A Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira está situada ao Sudeste da Bahia, entre as coordenadas 

14° 42’/ 15° 20’ S e 39° 01’/ 40° 09’ W. Esta bacia origina-se nas nascentes do Rio Colônia e atinge 

seu patamar mais baixo no litoral do município de Ilhéus. Após estender-se a 100 km, o Rio Colônia 

tem sua confluência com o rio Salgado no município de Itapé, passando então a ser chamado de Rio 

Cachoeira (NACIF et al., 2003).  

O estudo em questão teve suas amostras coletas em um trecho do Rio Cachoeira entre as cidades de 

Itabuna e Ilhéus, localizadas, respectivamente, a 426km e 446km de Salvador. As coletas foram 

realizadas em seis pontos (tabela 1) divididos entre os domínios das duas cidades, como mostra a 

figura 1: 

 

Figura 1:Localização dos pontos de coleta ao longo do Rio Cachoeira (em azul). 
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Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Tabela 1: Pontos de coleta e suas coordenadas.  

Pontos Coordenadas Localização 

P1 14° 51’ 20” S e 39° 20’ 37” O Zona rural da cidade de Itabuna  

P2 14° 47’ 57” S e 39° 16’ 33” O Localizado no centro urbano de 

Itabuna  

P3 14° 46’ 60” S e 39° 15’ 45” O Área próxima a condomínio 

residencial, também utilizada como 

pasto  

P4 14° 47’ 42” S e 39° 11’ 32” O Zona rural localizada na Rodovia Jorge 

Amado 

P5 14° 48’ 4” S e 39° 8’ 40” O Ponto próximo ao Instituto Federal da 

Bahia 

P6 14° 46’ 52” S e 39° 5’ 52” O Zona rural da cidade de Ilhéus 

 

As coletas foram realizadas entre os meses de agosto/2019 a fevereiro/2020, durante o período da 

manhã. Para evitar o contato direto com a água do Rio Cachoeira, foi utilizada uma garra de metal presa 

a uma haste de madeira, confeccionada pelos membros da equipe. As amostras foram armazenadas em 

garrafas de material plástico e estéreis com capacidade para 1L cada, sendo fixadas à haste de madeira 

por um elástico para a realização da coleta. As amostras foram mantidas em isopor com temperatura 

ambiente controlada, para manter a integridade das mesmas que foram  posteriormente encaminhadas 

para o Laboratório de Química Analítica Aplicada (UESC), onde foram medidas as concentrações de 

metais pesados dissolvidos na água. Outros parâmetros físico-químicos analisados foram: temperatura, 
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por meio de um termômetro digital e potencial hidrogeniônico (pH), medido através de pHmetro 

digital, ambos mensurados in locus. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise físico-química foi realizada com base nos parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional 

do Meio Ambiente, dispostos na resolução 357 de 2005, e a portaria Nº 2914 de 2011, do Ministério da 

Saúde, os quais discorrem sobre a classificação da potabilidade da água.  

O alumínio (Al) foi o elemento químico encontrado em altas concentrações nas amostras coletadas no 

mês de outubro, tendo como a maior concentração 1,66 ± 9.8 mg/L. Comparado ao período de chuva 

(dezembro/2019 e fevereiro/2020), a concentração de alumínio variou entre 0,174 ± 7.8 e 0,144 ± 5.2 

mg/L, estando dentro do limite permitido segundo a portaria do Ministério da Saúde, que está definido 

em 0,2 mg/L.  

Há uma associação às altas concentrações de alumínio em relação a períodos chuvosos, contribuindo 

para o carregamento dessas partículas que normalmente apresentam-se aderidas ao solo. Esse 

fenômeno é facilitado quando não há cobertura vegetal às margens do rio (LIMA, 2013). 

A variação da concentração dos demais metais entre os períodos de seca e estiagem estavam de acordo 

com o permitido pelo CONAMA, como o cálcio (entre 2,66 ± 0,13 e 5,22 ± 0,21 mg/L) e o magnésio 

(entre 6,79 ± 0,06 e 0,82 ± 0,24 mg/L) que são indicadores efetivos para determinação da ação 

antrópica; o ferro (entre 0,224 ± 2,0 e 0,775± 15,7 mg/L); o zinco (0,227 ± 10,7 e 0,151 ± 29,1 mg/L), 

associado a contaminação por resíduos de indústrias metalúrgicas; o bário (0,312 ± 3,0 e 0,732 ± 0,3 

mg/L) que pode ser originado a partir do processo de lixiviação de rochas e da queima de combustíveis 

fósseis; o estrôncio (0,618 ± 3,9 e 0,110 ± 0,4 mg/L); o sódio (18,0 ± 0,5 e 42,7 ± 0,9 mg/L) e o 

potássio (0,82 ± 0,24 e 4,27 ± 0,39 mg/L).  

Altos níveis dos metais citados na água podem causar malefícios a saúde humana, como dificultar o 

transporte de nutrientes pelo corpo. O indivíduo contaminado pode apresentar sintomas variados, 

como: vômito, diarréia, dores abdominais, alergias, problemas respiratórios e febre (ROCHA, 2009).  

Em relação ao potencial hidrogeniônico, as amostras não apresentaram grande diferença entre os 

pontos de coleta, mas demonstraram aumento no que diz respeito ao período no qual foram coletadas, 

como na tabela 2: 
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Tabela 2: Potencial hidrogenionico (pH) dos pontos de coleta. 

Pontos de Coleta 1ª Coleta 2ª Coleta 3ª Coleta 

P1 5,58 6,02 6,85 

P2 5,49 6,08 6,62 

P3 5,50 5,83 6,67 

P4 5,60 5,66 6,58 

P5 5,72 5,42 6,35 

P6 5,85 5,77 - 

 

 

Segundo Alves e colaboradores (2008), a concentração de esgotos e matéria orgânica na natureza acaba 

exercendo grande influência no pH desse mesmo ambiente, tornando-o ácido. Isso explicaria o fato de 

mesmo no período de estiagem (onde o rio deveria apresentar aumento no pH provocado pelo processo 

de fotossíntese) o rio apresenta valores baixos. De acordo a resolução CONAMA 357/2005, as águas 

destinadas ao consumo tanto humano quanto animal devem possuir o pH entre 6,0 e 9,0. Dessa forma, 

pode-se afirmar que o período no qual o Rio Cachoeira apresentou os parâmetros mais adequados para 

essas atividades foi no mês de fevereiro, correspondendo a 3ª coleta. 

A temperatura entre os pontos de coleta manteve-se entre 29,5°C e 33,2°C, sendo as maiores 

temperaturas registradas no ponto P6. Esse fato pode ser justificado pelo horário de coleta, já que 

sendo o último ponto o mesmo apresentaria maior período de absorção dos raios solares, aumentando 

sua temperatura. Aumentos na temperatura do ambiente acabam exercendo grande influência no 

crescimento de microrganismos que podem ser nocivos à saúde humana, além interferir nos processos 

biológicos, como a redução da solubilidade dos gases na água e elevação da taxa de transferência 

desses no meio, o que ocasionam o odor característico de mananciais poluídos (FERNANDES, 2019). 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os dados coletados e analisados nesse estudo evidenciam a ação antrópica, o que afeta a 

qualidade não só do Rio Cachoeira, mas de toda população que depende dele economicamente. É 

possível observar a sazonalidade de alguns parâmetros, como a elevada concentração de alumínio (Al) 

no período correspondente a estiagem na região, além do pH da água tender para a acidez, não sendo 
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aconselháveis para o consumo e recreação humana, nem o consumo animal. O estudo enfatiza os riscos 

no uso da água do Rio Cachoeira sem tratamento, e reforça a necessidade de constante monitoramento 

da qualidade da sua água, além de sugerir que medidas sejam tomadas em relação ao descarte incorreto 

do esgoto doméstico e industrial sem tratamento no rio e em seus afluentes. 
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SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ISOLAMENTO SOCIAL EM 

TEMPOS DE PANDEMIA  

Matheus Andrade Silva51, Nathilla Fernanda Ribeiro Coqueiro52, Guilherme Polycarpo53, Luciano 

Tourinho54, Fernanda Andrade de Azevedo 55 

 

RESUMO 

 

                    A pandemia do novo coronavírus se espalhou pelo mundo e nos colocou em uma 

situação incomum: o isolamento social. Trata-se de uma ação de separação de um indivíduo ou um 

grupo do convívio com o restante da sociedade, o que pode facilitar o desenvolvimento de doenças 

psiquiátricas. A presente pesquisa tem como intuito analisar a existência do desenvolvimento dessas 

doenças e suas consequências na homeostase da saúde mental. 

 

Palavras-chaves: Coronavírus ; Isolamento social ; Pandemia ; Saúde mental ; Doenças psiquiátricas.  

ABSTRACT 

 

                    The pandemic of the new coronavirus has spread around the world and has put us in an 

unusual situation: social isolation. Social isolation is the act of separating an individual or a group from 

living with the rest of society, causing the spread of such an act to facilitate the development of 

psychiatric illnesses. This expanded summary is intended to prove the existence of the development of 

these diseases and their consequences on mental health homeostasis. 

 

Key-words: Coronavirus; Social isolation; Pandemic; Mental health; Psychiatric illnesses. 

 

RESUMEN: La pandemia del nuevo coronavirus se ha extendido por el mundo y nos ha puesto en una 

situación insólita: el aislamiento social. El aislamiento social es el acto de separar a un individuo o 
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grupo de la convivencia con el resto de la sociedad, provocando la propagación de tal acto para facilitar 

el desarrollo de enfermedades psiquiátricas. Este resumen ampliado tiene como objetivo probar la 

existencia del desarrollo de estas enfermedades y sus consecuencias en la homeostasis de la salud 

mental. 

 

Palabras-clave: Coronavirus; Aislamiento social; Pandemia; Salud mental; Enfermedades 

psiquiátricas. 

 

RÉSUMÉ: La pandémie du nouveau coronavirus s'est répandue dans le monde entier et nous a mis 

dans une situation inhabituelle: l'isolement social. L'isolement social est l'acte de séparer un individu 

ou un groupe de la vie avec le reste de la société, provoquant la propagation d'un tel acte pour faciliter 

le développement de maladies psychiatriques. Ce résumé élargi vise à prouver l'existence du 

développement de ces maladies et leurs conséquences sur l'homéostasie de la santé mentale. 

 

Mots-clés: Coronavirus; Isolement social; Pandémie; Santé mentale; Maladies psychiatriques. 

 

INTRODUÇÃO 

 

                            A primeira vez que a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi informada sobre o 

vírus Sars-Cov-2, ele não tinha ainda um nome definido. Em 9 de janeiro de 2020, a organização 

publicou um tuíte sobre o surgimento de um número elevado de casos de pneumonia em uma cidade na 

China. 

                            Depois disso, a situação começou a ser acompanhada de perto pela organização, que 

utilizou a rede social como meio de divulgação das principais informações acerca do novo coronavírus. 

A vida de cada indivíduo é determinada por ações que refletem o local onde vive (BOFF, 2001) 

                            Com a expansão do novo coronavírus pelo mundo, foi recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) o isolamento social imposto por autoridades de alguns países. 

Esse contexto revela a necessidade de construção de um estudo que analise a saúde mental de crianças 

e jovens expostos ao isolamento social, a fim de que seja estudado o desenvolvimento de doenças 

psiquiátricas. 
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OBJETIVOS 

 

                        Analisar os dados referentes à saúde mental de crianças e adolescentes expostos ao 

isolamento social, a fim de verificar sua relação com o desenvolvimento de doenças psiquiátricas 

nesses indivíduos. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

                       O termo saúde mental está diretamente relacionado à forma como uma pessoa reage às 

exigências, desafios e mudanças da vida e ao modo como harmoniza suas ideias e emoções, logo tê-la 

ou alcançá-la está longe da ausência de transtornos mentais, segundo a Sociedade Beneficente Irsaelita 

Brasileira Albert Einsten. Com o surgimento do isolamento social, a facilidade do surgimento de 

doenças mentais tem se tornado cada vez mais evidentes. A proposta apresentada é um estudo para a 

realização de uma pesquisa com a finalidade de avaliar a saúde mental de crianças e adolescentes em 

isolamento social em tempos de pandemia do coronavírus. 

 

             MÉTODOS 

 

                     A presente pesquisa utilizará abordagens qualitativa e quantitativa. Os temas a serem 

abordados dentro, respectivamente, dentro desta pesquisa são: saúde mental, adolescentes e crianças 

acometidos ao isolamento social, composto de adolescentes e crianças, comportamento, qualidade, 

satisfação e comportamentos incomuns. 

                   A análise dos dados foi feita com a coleta de dados por meio de pesquisas realizadas pelos 

sites de grande credibilidade intelectual, como Nações Unidas Brasil. Utilizamos a análise de gráficos 

para fazer a coleta de dados. 

                    Os conceitos analisados foram narrativos e os principais autores que contribuíram para 

esse trabalho foram Dr João Quevedo (Neurobiologia dos Transtornos Psiquiátricos – 24 setembro 

2019 e Dr  Ivan Izquierdo (Bases Biológicas dos Transtornos Psiquiátricos: Uma Abordagem 

Translacional -2009) 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Ivan+Izquierdo&text=Ivan+Izquierdo&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks


 

268 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

        Após a análise de dados coletados, chegou a hora de entender como o isolamento social está 

relacionado com a modificação ou perda da saúde mental. O gráfico abaixo explicita a alteração obtida 

por crianças e adolecentes acometidos por essa situação. Durante a pandemia, na China adolescentes 

relataram altas taxas de depressão (50%), ansiedade (45%) e insônia (34%) e, no Canadá, 47% 

admitem necessidade de suporte psicológico, de acordo com as Nações Unidas Brasil. 

 

 
Tabela 1 = Porcentagens de alterações na saúde mental de crianças e adolescentes no mês de maio, 

no ano de 2020 

Fonte = Nações Unidas Brasil 

    

Segundo as Nações Unidas Brasil, no outro ponto a ser tratado consiste nas doenças psiquiátricas 

desenvolvidas no período em que crianças e adolescentes são acometidos pelo isolamento social. Os 

estudos já indicam um aumento nos sintomas de depressão e ansiedade em vários países. Um estudo 

realizado na Etiópia em abril de 2020 relatou um aumento de três vezes na prevalência de sintomas de 

depressão. em comparação com as estimativas antes da epidemia. Um levantamento feito pela Uerj 

(Universidade do Estado do Rio de Janeiro) com 1.460 pessoas em 23 estados mostra que casos de 

depressão aumentaram 90% no intervalo de pouco menos de um mês, em meio as medidas de 

isolamento social para combater o novo coronavírus 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    Diante do exposto, é possível afirmar, ainda que de modo inicial, que a pandemia tem 

gerado efeitos danoso também à saúde mental de crianças e adolescentes, em razão de colocá-los em 

uma rotina distinta daquela em que estavam inseridos. Os efeitos mais comuns são ansiedade e 

sintomas depressivos, o que interfere sobremaneira na qualidade de vida. É necessário, portanto, 

propor estratégias governamentais, a fim de direcionar à redução dos impactos à saúde mental desses 

sujeitos, como forma de garantir o seu desenvolvimento. 
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O USO DO CANABIDIOL COMO TRATAMENTO TERAPÊUTICO ALTERNATIVO PARA 

OS PACIENTES PORTADORES DE ALZHEIMER 

 

 

Arthur Brito Arcanjo de Sousa56, João Acyr Chueiry Filho57, Leticia Leoni Jardim Santos58, Pedro 

Costa Campos Filho59, Fernanda Luiza Andrade de Azevedo60 

 

 

RESUMO 

A doença de Alzheimer se caracteriza por um comprometimento cognitivo, comportamental e 

funcional que ocorre de forma gradual na idade adulta, principalmente na velhice. Estudos recentes, 

tem trabalhado a relação dos princípios ativos da maconha para amenizar os sintomas do Alzheimer. A 

Cannabis sativa (nome científico da maconha) é uma planta que possui diversas substâncias ativas. A 

erva tem como essenciais substâncias psicoativas o ∆9-tetra-hidrocanabinol (∆9-THC) e o canabidiol 

(CBD) – as duas substâncias mais constantemente relacionados com a potencialidade terapêutica da 

planta. A legislação brasileira classifica a maconha como substância ilícita e proíbe o seu uso. 

Entretanto, a liberação medicinal vem sendo buscada desde 2014, especialmente por pais de crianças 

com epilepsia e outras doenças que procuram liberar sua obtenção, seu plantio e transporte. O trabalho 

possui como objetivo geral compreender os possíveis efeitos benéficos do uso de canabidiol em 

pacientes com Alzheimer. Diante dos vários debates públicos propostos nas diversas partes do mundo 

sobre a legalização da Cannabis sativa, surge o discurso desestigmatizante que não entra na questão 

recreativa da substância, mas no consumo do princípio ativo elementar na contensão de efeitos 

desagradáveis do mal de Alzheimer. A revisão de literatura proposta será baseada na busca de 

publicações indexadas nas seguintes bases de dados: EBSCOhost, DynaMed Plus, PubMed, Medline, 

Bireme, Periódicos da USP, Periódicos CAPES, UpToDate. Os descritores que delimitaram a busca, 

foram: (Cannabis ou Cannabidiol) e (Alzheimer) e (Treatment ou Therapeutics). Espera-se que essa 

pesquisa amplie a perspectiva de tratamento do Alzheimer através do uso do canabidiol, enfatizando o 

mecanismo de ação e consequentes melhorias na vida do paciente portador da doença, evidenciando 

também suas questões jurídicas.  

Palavras-chaves: Alzheimer; Canabidiol; Maconha medicinal. 

ABSTRACT 
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Alzheimer's disease is characterized by cognitive, behavioral and functional impairment that occurs 

gradually in adulthood, especially in old age. Recent studies have worked on the relationship of the 

active ingredients in marijuana to alleviate Alzheimer's symptoms. Cannabis sativa (scientific name for 

marijuana) is a plant that has several active substances. The herb has as essential psychoactive 

substances ∆9-tetrahydrocannabinol (∆9-THC) and cannabidiol (CBD) - as two substances more 

constantly related to the therapeutic potential of the plant. Brazilian law classifies marijuana as an 

illegal substance and prohibits its use. However, medical liberation has been sought since 2014, 

especially for parents of children with epilepsy and other diseases that seek to free their obtaining, 

planting and transportation. The general objective of this paper is to understand the possible beneficial 

effects of using cannabidiol in patients with Alzheimer's. Faced with the various public debates 

proposed in the different parts of the world about the legalization of Cannabis sativa, the 

destigmatizing discourse arises that does not enter into the recreational issue of the substance, but in 

the consumption of the elementary active principle in the containment of the unpleasant effects of 

Alzheimer's disease. The proposed literature review will be based on the search for publications 

indexed in the following databases: EBSCOhost, DynaMed Plus, PubMed, Medline, Bireme, USP 

Journals, CAPES Journals, UpToDate. The descriptors that defined the search were: (Cannabis or 

Cannabidiol) and (Alzheimer) and (Treatment or Therapeutics). It is hoped that this research will 

expand the perspective of Alzheimer's treatment through the use of cannabidiol, emphasizing the 

mechanism of action and consequent improvements in the life of the patient with the disease, also 

highlighting their legal issues. 

Key-words: Alzheimer's; Cannabidiol; Medical marijuana. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A doença de Alzheimer (DA) se caracteriza por um comprometimento cognitivo, comportamental e 

funcional que ocorre de forma gradual na idade adulta, principalmente na velhice. Com o aumento da 

expectativa de vida nos últimos anos, a DA prevalece como a principal causa de demência (HAMDAN; 

RAMOS, 2016). A instalação dessa doença evolui de maneira lenta e pode afetar o indivíduo de 

diversas maneiras. Os sintomas mais comuns começam de forma insidiosa, há uma piora progressiva da 

memória, se torna mais complexo guardar informações novas, além da diminuição da capacidade de 

realizar tarefas cotidianas (BURLÁ et al., 2014). 

Espera-se que o número de pessoas que convivem com doenças demenciais passe de 50 milhões para 

152 milhões até 2050 (Organização Pan-Americana de Saúde; OPAS, 2017). Cerca de 10 milhões de 

pessoas desenvolvem demência a cada ano e aproximadamente seis milhões delas em países de baixa e 

média renda (Organização Mundial da Saúde; OMS). A demência da doença de Alzheimer corresponde 

a 60% dos quadros demenciais, sendo a mais prevalente no mundo todo (TEIXEIRA et al., 2015). A 
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porcentagem de indivíduos com DA duplica aproximadamente a cada 5 anos de idade a partir dos 60 

anos, representando 1% aos 60 anos e em torno de 30% aos 85 anos (COSTA et al., 2013). 

O número de mortes por doença de Alzheimer no Brasil passou de 1593 óbitos no ano de 2000 a 10.736 

em 2010. O sexo feminino apresentou o maior número de falecimentos nesse período. No que diz 

respeito às regiões brasileiras, o sudeste detém o maior índice de mortes, seguido pela região sul. O 

nordeste ocupou a 3ª posição nesses dados e triplicou a sua taxa de mortalidade nesse intervalo de 10 

anos (VIDOR, 2019). 

Considerando o impacto da doença de Alzheimer nas atividades dos doentes, que conforme a progressão 

da enfermidade perde totalmente sua autonomia, tornam-se dependentes de cuidadores, além das 

consequências para família, comunidade e econômicas, é imprescindível o desenvolvimento de um 

tratamento capaz de tratar essa doença ou preveni-la. Mas essa questão não é compatível com a 

realidade, já que as medidas terapêuticas existentes ainda são paliativas (FERREIRA; MASSANO, 

2013).  

A Cannabis sativa é uma planta que possui substâncias ativas de muitos tipos dentre os quais podemos 

evidenciar os terpenofenóis, flavonóides, esteróides e enzimas, gerados pelo seu metabolismo 

secundário. Esta erva, possui suas folhas e flores recobertas por pêlos secretores que contêm glândulas 

que acumulam uma grande quantidade de essências com uma estrutura de terpeno e fenol, não 

identificada em outras plantas, intitulada fitocanabinóides, que abarca cerca de 100 componentes 

quimicamente relacionados. (Zhornitsky e Potvin, 2012; Boggs et al., 2016). 

Empregada há milhões de anos com numerosos fins, por diferentes sociedades e culturas, a erva tem 

como essenciais substâncias psicoativas o ∆9-tetra-hidrocanabinol (∆9-THC) e o canabidiol (CBD), os 

quais são os dois fitocanabinóides mais constantemente relacionados com a potencialidade terapêutica 

da planta (COSTA, Rafaela 2017). 

Contudo, a legislação brasileira classifica a maconha como substância ilícita e proíbe o seu uso. 

Entretanto, a liberação medicinal vem sendo buscada desde 2014, especialmente por pais de crianças 

com epilepsia e outras doenças que procuram liberar sua obtenção, seu plantio e transporte. A partir da 

exposição na mídia dos resultados obtidos com o uso do canabidiol, muitos pacientes passaram a apelar 

à Justiça para conseguir aprovação e importar medicamentos que utilizam o princípio ativo da maconha 

como principal elemento. (BEZERRA, 2019). 

No Brasil, a autorização norte-americana e triunfo de alguns estudos influenciaram na autorização do 

uso medicinal e industrialização de medicamentos à base de  CBD e Tetraidrocanabinol (THC) pela 
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ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Mesmo assim, o uso médico da Cannabis ou de 

seus derivados ainda é limitado. Em 2015, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

consentiu o uso medicinal de CBD após análise de numerosos estudos clínicos, os quais evidenciaram a 

perspectiva do uso terapêutico da substância. A decisão está contida na lista C1 da Portaria 344/98. Em 

2016, a impressa comunicou a aprovação de um novo medicamento para importação, a base de CBD e 

Δ9-THC (RSHO™ para o tratamento de um paciente que sofre da doença de Alzheimer, produzido pela 

HempMeds® Brasil), em concentração de no máximo 30mg de Δ9-THC por mililitro e 30 mg de CBD 

por mililitro (FERRARI, 2019). 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Este trabalho, objetivou compreender os possíveis efeitos benéficos do uso de canabidiol em pacientes 

com Alzheimer. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O Alzheimer foi assim denominado por ter sido incialmente observada no ano de 1906, pelo Dr. Alois 

Alzheimer. Esse médico notou alterações no tecido cerebral de uma paciente que apresentava sintomas 

demenciais, descrevendo então que as células formavam emaranhados neurofibrilares dentro dos 

neurônios e, desde então, os estudos sobre a doença se intensificaram (RIBEIRO, 2010). O principal 

fator que influencia a etiopatogenia do Alzheimer é genético. Além desse componente, foram 

identificados outros elementos etiológicos dessa doença como toxicidade a agentes infecciosos, 

substâncias reativas de oxigênio (ROS), alumínio, e ocorrência de danos nos microtúbulos e proteínas 

(SERENIKI; VITAL, 2009).  

Dessa forma, a neuropatologia da Doença de Alzheimer se caracteriza por: 

“[...] presença de atrofia cortical difusa, degeneração neurovascular, perdas neuronais e sinápticas 

envolvendo vários sistemas de neurotransmissão, presença de placas senis extracelulares compostas de 
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agregados filamentosos da proteína β-amiloide (Aβ) e massas neurofibrilares intracelulares, formadas 

principalmente pela proteína tau. [...] diversos outros sinais bioquímicos também são observados na DA, 

como, por exemplo, estresse oxidativo difundido no cérebro, neuroinflamação, desregulação de cálcio, 

deficiência e distribuição alterada das mitocôndrias, oligomerização do peptídeo Aβ, toxicidade 

sináptica e problemas na homeostase metálica.” (DE FALCO et al., 2016). 

A DA pode ser identificada e classificada por fases, sendo que cada uma delas pode persistir de 2 a 3 

anos. Na fase primária ou também conhecida como leve, o paciente apresenta déficit na memória 

recente, episódios de irritabilidade, hostilidade, frustração, possui dificuldades de raciocínio ao falar, 

não é capaz de solucionar problemas, sistema motor ainda inalterado e consegue perceber suas 

dificuldades tentando recompensá-las (AZEVEDO et al., 2010). No estágio intermediário pode ocorrer 

afasia (perda da linguagem), dificuldade de reconhecer objetos e expressar adequadamente uma ideia, 

além de apresentar sinais de déficit motor (RAMOS, RUAS, 2017).  Na fase grave, a memória se 

encontra bastante comprometida, há dificuldade de deglutição, orientação diminuída, incontinência 

urinária/fecal, dificuldade motora acentuada representada principalmente pelo distúrbio de marcha e até 

mesmo a perda completa dessa capacidade, podendo o paciente ficar acamado (SANTOS; BORGES, 

2015). 

Os principais critérios clínicos centrais para o diagnóstico do Alzheimer se apoiam no início insidioso, 

história clara ou piora cognitiva evidente, apresentação de perda de memória ou outro domínio afetado, 

déficit de linguagem, visual-espacial e perda de funções executivas como julgamento e solução de 

problemas. A tomografia ou ressonância magnética devem ser utilizadas para excluir outros 

diagnósticos. Outra possibilidade é obter informações através do uso de biomarcadores (ANÍZIO et al., 

2011). 

O tratamento farmacológico perpassa o uso de inibidores de colinesterase, memantina, redutores de 

homocisteína, antiinflamatórios não-esteirodais (AINE), estatinas, além de vitaminas. Já o tratamento 

não farmacológico, ainda apresenta limitações no que diz respeito à comprovação dos efeitos benéficos 

desse tratamento, mas, ainda sim, algumas abordagens têm sido utilizadas à exemplo da estimulação 

cognitiva, reabilitação de memória, atividade física, terapia ocupacional, musicoterapia (ASSIS et al., 

2011). 

O CBD atua em inúmeros sistemas neuronais e também no sistema endocanabinóide (GABA, 

serotonina, glutamato, entre outros). Ele desempenha uma vasta ação farmacológica, sem relação com o 
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sistema dopaminérgico e, consequentemente não promovendo euforia, agitação ou acontecimentos 

motores quaisquer (SANTOS, Arnóbio et al., 2019). 

O sistema endocanabinóide é constituído pelos receptores canabinóides do tipo 1 (CB1) e tipo 2 (CB2), 

pelos endocanabinóides anandamida (AEA) e 2-araquidonoil glicerol (2-AG), e também pelas as 

enzimas metabolizadoras FAAH (“fatty acid amide hydrolase”) e MAGL (monoacilglicerol lipase‖), 

além do transportador de membrana.  A sinalização pela via do sistema endocanabinóide é retrógrada, 

ou seja, após a produção sob demanda, os endocanabinóides alcançam a fenda sináptica por meio da 

difusão livre para então ligarem-se aos receptores CB1 pré-sinápticos (Saito et al., 2010). 

A modulação da propagação sináptica se dá por meio de um feedback negativo, a fim de prevenir 

excesso de excitação (supressão da excitação induzida pela despolarização nas sinapses 

glutamatérgicas) ou bloqueio (supressão da inibição induzida pela despolarização nas sinapses 

GABAérgicas), embora a localização pré-sináptica dos receptores CB1 também conceda aos 

endocanabinóides modularem diretamente outros neurotransmissores, abarcando peptídeos opióides, 

acetilcolina e 5-hidroxitriptamina (5-HT). (BASSI, Mario Stampanoni et al.,2017). 

Segundo o artigo Safety and pharmacokinetics of oral delta-9-tetrahydrocannabinol in healthy older 

subjects: A randomized controlled trial, publicado em 2014, a tolerância e a segurança do Δ9-THC em 

idosos submetidos ao medicamento Namisol® (produto que engloba Δ9-THC em tabletes, registrado na 

Holanda), alternados de 3 a 6,5 mg em 4 circunstâncias intercaladas por duas semanas, tiveram 

resultados significativos pelo meio científico, pelo qual, o autor conseguiu classificar a segurança e a 

farmacocinética da droga por investigação laboratorial hematológica e química, além do uso de escalas 

de performance visual e cognitiva (Visual analog scales e Test for Attenttional Performance). Essa 

pesquisa deixou claro, a boa margem de segurança e tolerância ao uso de THC, sendo que os efeitos 

adversativos como sonolência e boca seca, foram analisados com maior frequência em pacientes que 

usaram a maior dose (6,5 mg). 

De acordo com os estudos conduzidos pelo Salk Institute (San Diego, EUA) – instituição de pesquisa 

biológicas nas áreas de biologia molecular, genética, neurociência e biologia de plantas – os 

canabinoides diminuem a inflamação do cérebro, bem como o aglomerado de beta-amiloide, uma 

peculiaridade da doença de Alzheimer. Por isso, acredita-se que a medicação seja o primeiro composto 

não-tóxico externo a mostrar capacidade para o eventual tratamento da doença. 
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MÉTODOS 

A pesquisa foi realizado no ano de 2019 e procurou elucidar o mecanismo de ação do canabidiol no 

sistema nervoso central de pacientes com Alzheimer, além de explicar as melhorias na qualidade de vida 

da pessoa portadora de Alzheimer por meio do uso do canabidiol. Para isto, foi feita uma revisão de 

literatura baseada na busca de publicações indexadas nas seguintes bases de dados: EBSCOhost, 

DynaMed Plus, PubMed, Medline, Bireme, Periódicos da USP, Periódicos CAPES e UpToDate. Os 

descritores que delimitaram a busca foram (Cannabis ou Cannabidiol) e (Alzheimer) e (Treatment ou 

Therapeutics). A pesquisa foi limitada a publicações em inglês e português na qual, a questão 

norteadora formulada foi: Quais os possíveis efeitos benéficos do uso de canabidiol em pacientes com 

Alzheimer?  

Os dados coletados nas publicações foram: país e ano da pesquisa, delineamento de pesquisa, amostra, 

tipo, dosagem e tempo de exposição ao canabinoide, principais efeitos dessa substância em pacientes 

com doença de Alzheimer, seus métodos de avaliação e os principais resultados encontrados. Foram 

excluídos os artigos publicados há mais de 10 anos ou aqueles que tenham abordagem diferente do tema 

proposto (pesquisas realizadas com o canabidiol e outras doenças que não seja alzheimer).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Essa pesquisa ampliou a perspectiva de tratamento do Alzheimer através do uso do canabidiol, 

enfatizando o mecanismo de ação e consequentes melhorias na vida do paciente portador da doença. 

Diante disso, observou-se que a maioria dos estudos relacionados com o tema, triados nesta pesquisa, 

possibilita interpretar resultados positivos sobre o uso do canabidiol no tratamento do Alzheimer, bem 

como, a ampliação das alternativas terapêuticas da doença, por meio do mecanismo de ação, na qual o 

CBD atua em inúmeros sistemas neuronais e também no sistema endocanabinóide (GABA, serotonina, 

glutamato, entre outros), desempenhando uma vasta ação farmacológica, já que os canabinoides 

diminuem a inflamação do cérebro, bem como o aglomerado de beta-amiloide, uma peculiaridade da 

doença de Alzheimer. Por isso, acredita-se que a medicação seja o primeiro composto não-tóxico 

externo a mostrar capacidade para o eventual tratamento da doença, consequentemente não promovendo 

euforia, agitação ou acontecimentos motores quaisquer, o que favorece a possível explicação dos bons 
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resultados para uma melhoria da qualidade de vida do portador da moléstia. (SANTOS, Arnóbio et al., 

2019) 

Perante os vários debates públicos propostos nas diversas partes do mundo sobre a legalização da 

Cannabis sativa, surge o discurso desestigmatizante que não entra na questão recreativa da substância, 

mas no consumo do princípio ativo elementar na contensão de efeitos desagradáveis do mal de 

Alzheimer. Assim, muitas pesquisas recentes conseguem concluir que os efeitos positivos do canabidiol 

em doenças degenerativas do sistema nervoso central estão presentes com excelentes prognósticos, 

impedindo efeitos retrógrados e irreversíveis que danificam o cérebro, controlando sintomas 

desagradáveis e nocivos como a agressividade e a convulsão. (SANTOS, Arnóbio et al., 2019) 

Portanto, a pesquisa sobre os efeitos benéficos da Cannabis permite ampliar o leque de opções de 

tratamento com eficácia comprovada do mal de Alzheimer na tentativa de baratear custos e naturalizar a 

discussão no meio acadêmico. Nesse sentido, a valorização de pesquisa com esse fim se dá em vários 

aspectos do conhecimento, seja ele social, econômico, tecnológico, cultural e, principalmente, o 

medicinal. Dessa forma, mais uma vez, a ciência vai cumprir seu papel social amenizando as dores da 

população e elucidando a escuridão do desconhecido. (SALK, Institute, 2016) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo dos efeitos do uso do canabidiol como tratamento terapêutico alternativo para pacientes 

portadores de Alzheimer configura uma proposta promissora para o reforço dos estudos na temática. A 

discussão deste tema se faz necessário não só no ambiente acadêmico, mas invade também os palcos 

legislativos vigentes no Brasil. 

As literaturas acessadas convergem com a hipótese estabelecida neste trabalho no que concerne às 

limitações referentes ao tema. Este trabalho demonstra que a compreensão dos possíveis efeitos 

benéficos do uso de canabidiol em pacientes com Alzheimer possui relevância significativa no 

tratamento da doença. Todavia, continua sendo necessário investir no aprimoramento da pesquisa 

voltada ao mecanismo de ação do canabidiol no sistema nervoso central de pacientes com Alzheimer, 

explicando ainda mais as melhorias na qualidade de vida da pessoa portadora de Alzheimer. 

 O possível caminho para solucionar o desencontro visto no escasso aprimoramento de pesquisas 

desse cunho no Brasil, é a maior clareza das leis voltadas para o uso do canabidiol como agente 
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terapêutico, escusando as relações de seu uso recreativo e ligados à criminalidade que perpassam as 

limitações de seus agentes, reduzindo-os aos efeitos deletérios pessoais e sociais.  
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CLUBE DA ÉTICA MÉDICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

João Acyr Chueiry Filho61, Yuri Messias Lisboa62, Lua Nayá de Oliveira Souza63, Adailson Henrique 

Miranda de Oliveira64, Sharon Shyrley Weyll Oliveira65 

 

RESUMO 

Apesar de serem usados muitas vezes como sinônimos, os conceitos de ética e moral são distintos e 

cruciais tendo em vista serem a base das ações dos indivíduos. Nesse sentido, eles se tornam 

fundamentais para a construção do saber prático dentro da atuação profissional. Os códigos de ética 

passam a servir como padrão de conduta da categoria, definindo inclusive penalidades aos infratores, 

que podem até perder o direito de exercer a profissão. Em uma pesquisa realizada sobre o 

conhecimento de ética médica com 601 estudantes de medicina em Salvador, 9% declarou ter lido o 

Código de ética Médica (CEM) completamente enquanto 27,6% declarou nunca ter lido, demonstrando 

a necessidade de intervenção em relação a essa temática. Após uma capacitação sobre conceitos 

básicos e introdução a ética médica, serão ministradas 15 aulas pelos participantes do grupo, abordando 

cada capítulo do CEM. Como avaliação de impacto foi realizado um pré-teste e será realizado um pós-

teste, uma pesquisa de satisfação, além de cada aula receber o feedback de um professor e os 

apresentadores produzirem resumos e podcast ou vídeos para o youtube. É esperado que o conceito de 

ética e moral fique bem clara para a maioria dos participantes. Além disso, o código de ética médica 

fique intrínseco no âmago dos participantes para a busca do melhoramento pessoal em suas condutas 

cotidianas. Diante disso, possa promover a elevação do senso crítico sobre os contextos e relacionar 

com a realidade. 

Palavras-chaves: Educação médica; Ética médica; Legislação médica. 
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Although they are often used interchangeably, the concepts of ethics and morals are distinct and crucial 

in view of being the basis of individuals' actions. In this sense, they become fundamental for the 

construction of practical knowledge within professional practice. The codes of ethics start to serve as a 

standard of conduct for the category, even defining penalties for violators, who may even lose the right 

to practice the profession. In a survey conducted on the knowledge of medical ethics with 601 medical 

students in Salvador, 9% declared that they had read the Medical Code of Ethics (CEM) completely 

while 27.6% declared that they had never read it, demonstrating the need for intervention in relation to 

this theme. After training on basic concepts and introducing medical ethics, 15 classes will be given by 

group participants, covering each chapter of CEM. As impact assessment, a pre-test was carried out 

and a post-test, a satisfaction survey will be carried out, in addition to each class receiving feedback 

from a teacher and the presenters producing summaries and podcast or videos for youtube. It is 

expected that the concept of ethics and morals will be very clear to most participants. In addition, the 

code of medical ethics is intrinsic to the core of the participants in the search for personal improvement 

in their daily conduct. Therefore, it can promote the increase of critical sense about contexts and relate 

to reality. 

Key-words: Medical education; Medical ethics; Medical Legislation. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Utilizados muitas vezes como sinônimos, os conceitos de ética e moral são distintos e cruciais tendo em 

vista serem a base das ações dos indivíduos. Enquanto moral refere-se a “conjunto de normas, valores, 

princípios de comportamento e costumes específicos de uma determinada sociedade ou cultura” 

tentando responder à questão “como havemos de viver? ”, a ética pode ser entendida como “a análise e 

investigação da natureza dos princípios que subjazem a essas normas, questionando-se acerca do seu 

sentido, [...] para dever manter, ou não, no seu seio determinados traços culturais” tenta responder a 

pergunta: “porque havemos de viver segundo x ou y modo de viver?” [1]. 

Nesse sentido, tais conceitos são fundamentais no que se refere a construção do saber prático dentro da 

atuação profissional. Com esse objetivo surgem os códigos de éticas que profissionais os quais definem 

direitos, deveres e responsabilidades relacionados ao exercício de determinada atividade. Dessa 
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maneira, os códigos passam a servir como padrão de conduta da categoria, definindo inclusive 

penalidades aos infratores, que podem até perder o direito de exercer a profissão. [2]  

Por lidar a todo momento com decisões vitais foi no campo da medicina que surgiu o primeiro código 

de ética profissional, escrito por Hipócrates, cerca de 400 anos a.C., considerava que “a medicina devia 

abandonar a relação com as práticas religiosas e converter-se numa ciência experimental” [3]. Esse 

instrumento tornou-se desde então imprescindível para atuação médica, por vezes abarrotada de 

conflitos morais, onde os profissionais devem guiar-se pelos princípios e regras da profissão. Sendo 

assim estimulo o indivíduo a agir corretamente e por convicção – não realizando julgamentos pessoais – 

em um mundo “globalizado, complexo e plural, (onde) a virtude mais importante é a aceitação do outro, 

de acordo com o contexto ambiental, cultural, político e econômico” [4]. 

No Brasil, o Conselho Federal de Medicina (CFM) – órgão regulador da profissão no país – é o 

responsável pelo Código de Ética Médica (CEM). Criado pela primeira vez em 1945 pelo Decreto-Lei 

7.955, foi recentemente revisado através da Resolução CFM 2.217/2018, que substituiu a versão 

anterior em vigor desde abril de 2010 (Resolução CFM 1.931/2009). No processo de elaboração contou 

com apoio dos Conselhos Regionais de Medicina (CRM), entidades médicas locais e nacionais, 

entidades de ensino médico e convidados especialistas [5].  

Contando com 14 capítulos, abrange a atuação médica assistencial, no ensino, na pesquisa, na 

administração de serviços de saúde, além de outras atividades que utilizem o conhecimento advindo do 

estudo da medicina. É composto de 26 princípios fundamentais, 11 normas diceológicas, 117 normas 

deontológicas e quatro disposições gerais [6]. Constitui-se como um instrumento de “defesa dos direitos 

humanos de médicos e pacientes, do meio ambiente e da liberdade individual e coletiva, fundamentados 

por princípios bioéticos e humanistas” [5]. 

Observa-se que hoje existe a necessidade de preparo além do assistencial/técnico para o médico. É 

preciso estar preparado para tomada de uma decisão ética e resolutiva e dessa maneira evitar erros 

médicos que geram denúncias no judiciário e nos CRM. 

Em uma pesquisa realizada sobre o conhecimento de ética médica com 601 estudantes de medicina em 

Salvador, 9% declarou ter lido o CEM completamente enquanto27,6% declarou nunca ter lido, 

demonstrando a necessidade de intervenção em relação a essa temática [7]. 

Por fim, observa-se que o ensino de ética nas Instituições de Ensino Superior (IES) ainda é extremante 

frágil. Revisão de literatura realizada em 2017 apontou que apesar do crescente interesse na temática e 

do aumento do conteúdo de ética nas faculdades que utilizam metodologias ativas, é preocupante o 
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“desconhecimento do código de ética médica, as más condutas dos docentes e a redução da competência 

de raciocínio moral dos estudantes durante o curso” [8]. Outra revisão, realizada em 2010, apontou 

escassez de estudos relacionados a temática, apesar de a Medicina ainda ser a área da saúde com maior 

produção [9]. 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo primário deste trabalho é relatar sobre a experiência do grupo de estudos do Código de Ética 

Médica (o nosso Clube da Ética Médica – CEM). Destacando o processo operacional utilizado nos 

encontros e apresentando os reflexos dessas condutas na comunidade acadêmica. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A ideia da criação do Grupo de Estudos sobre o Código de Ética Médica, surgiu em meio a uma reunião 

semanal entre os Diretores da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna e o Centro Acadêmico Mércia 

Margotto (CAMEMM), sendo idealizada inicialmente pelo presidente do CAMEMM, João Acyr. O 

mesmo criou um grupo de conversa no Whatsapp, e passou a convidar alunos da faculdade que tivessem 

interesse no tema. No dia 03 de julho de 2020, foi realizada uma reunião através da plataforma Zoom, 

com os participantes do grupo, ficando acordado que haveria uma parceria entre o CAMEM e a IFMSA 

Brazil FASA Itabuna, pois alguns dos participantes do Grupo de Estudos também são integrantes deste 

Comitê Local.  

Segundo Volnei Garrafa, em seu artigo Código de Ética Médica brasileiro: limites deontológicos e 

bioéticos, o papel dos códigos no exercício profissional representa uma declaração formal do papel 

moral do médico, uma espécie de regras de etiqueta, de exercício à eclosão das virtudes e das 

responsabilidades próprias da profissão. Contando com tamanha atribuição à futura profissão, os 

estudantes de medicina devem antecipar a noção de certas situações para serem discutidas, evitando 

embaraços futuros. 

Ficou estabelecido que inicialmente haveria uma capacitação sobre o os conceitos básicos de ética, 

bioética, ética profissional e uma introdução ao Código de ética Médica, no dia 09/07/2020, sendo que 

esta será realizada por Milton Ferreira da Silva Junior que possui graduação em Eng. Agronômica pela 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (1980), Especialização em Desenvolvimento e Gestão 
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Ambiental (parceria Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit, GTZ, 1992/UESC/CEPLAC), 

Mestrado em Sociologia Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1989) e Doutorado em 

Educação pela Universidade Federal da Bahia (2006). 

O segundo momento deste projeto, está sendo realizado através de 15 aulas ministradas pelos 

participantes do grupo, através da plataforma Zoom, sendo que estas ocorreram as terças e quintas-

feiras, iniciando no dia 14/07/2020 e terminando em 01/09/2020. Em cada aula é abordado um capítulo 

do CEM, juntamente com a apresentação de um caso clínico relativo ao tema. Ao final de cada dia, o 

grupo opina sobre a apresentação realizada, no intuito de trazer críticas construtivas e auxiliar no 

desenvolvimento de técnicas de apresentação. Após cada aula, os responsáveis por cada tema, fornecem 

2 questões para interação entre os participantes. 

Marcia Mendes Menezes, em seu relato de caso: elaboração coletiva do código de ética do estudante de 

medicina, comparou o processo da elaboração do Código de Ética do Estudante de Medicina com o que 

está descrito na literatura. Ela concluiu, que a elaboração coletiva, corresponde a uma pretensão de 

estimular a reflexão da assistência médica numa dimensão social e que para isso é preciso tomar 

decisões compatíveis com os princípios éticos e morais coerentes com a dignidade humana. Isso é 

aplicado a todo instante no Clube, pois, desde a elaboração do problema, e até muito antes, até o 

desfecho do caso problema do dia, é tido o cuidado em envolver o máximo as reflexões citadas por 

Márcia Menezes. Com isso, o cumprimento do papel social do futuro profissional, é iniciado desde a 

academia. 

Foi realizado um processo seletivo para participar do Clube de Ética Médica, por meio de uma Carta de 

apresentação, na qual a pessoa, de modo sucinta e objetiva, relatou sobre seus interesses e expectativas 

para ingressar nas atividades, com 200 palavras no máximo. Foram disponibilizadas 11 vagas, pois 

tivemos um limite de 30 participantes, sendo que as 23 pessoas já participavam das atividades. A 

escolha dos candidatos foi feita após a leitura das cartas de apresentação, com seleção daquelas que 

foram mais relevantes de acordo com um barema. O processo seletivo bem como todo o decorrer da 

atividade foi divulgado por meio das contas no Instagram da IFMSA Brazil FASA Itabuna e 

CAMEMM.  

Como método de avaliação de impacto foi realizado um pré-teste e será aplicado um pós teste ao final 

do último encontro, contento questões de provas de residência, afim de mensurar o impacto no 

conhecimento dos participantes. A título de comparação e validação dos resultados para posteriores 
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publicações tentar-se-á realizar o pós-teste em estudantes que não participaram da atividade procurando 

criar um grupo com composição semelhante ao que fez parte da intervenção.  

Será também feita uma pesquisa de satisfação, na qual constará uma avaliação subjetiva dos 

participantes em relação ao evento, feita por meio de questionamentos utilizando o serviço Google 

Forms.  

 

 

MÉTODOS 

O cenário do estudo é a uma sala virtual, na plataforma de videoconferência Zoom, cedida pela conta do 

CAMEMM, que gera o link com antecedência hábil para preparação à programação do encontro, 

acompanhada de um convite coletivo. O público desses encontros são todos os estudantes de medicina 

que se sentem confortáveis com o tema do dia e queiram estar presentes, destacando a exigência de 

participação e assiduidade aos pré-selecionados à apresentadores dos temas, além de alguns professores. 

Os encontros acontecem nos dias de terças e quintas-feiras, na qual deu-se início no dia 09 de julho de 

2020, e tem programação de término no dia 01 de setembro de 2020. Os encontros tiveram sua aula 

inaugural com o Professor Milton Ferreira apresentando o tema Bioética, caracterizando-se como marco 

primário dos encontros, a partir desse dia, está sendo estudado paulatinamente um capítulo do código de 

ética médica por encontro, sendo apresentado pelos membros pré-selecionados. O formato das 

apresentações envolve um caso problema, relações com literaturas extras, explanação e explicação do 

capitulo do código de ética médica, abertura da discussão norteada por pelo menos duas questões, e por 

fim, o desfecho do caso problema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O grupo de estudos tem tido êxito no alcance de seus objetivos. Os conteúdos estão se aprofundando 

quanto aos conhecimentos acerca do código de ética médica, discutindo sobre o conceito de ética e 

moral e suas implicações na medicina, bem como, no estímulo dos estudantes de medicina ao 

desenvolvimento de atributos e condutas éticas na sua atuação profissional futura, tendo como norteador 

o código de ética da profissão. Além de proporcionar, aos participantes, a oportunidade de despertar o 

senso crítico para atuação enquanto estudante baseada no código de ética do estudante de medicina. Por 
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fim, documentou-se as principais sugestões para possíveis melhorias interpretativas no texto do código 

de ética médica, além de encaminhar para as devidas instâncias. 

É esperado que o conceito de ética e moral fique bem clara para a maioria dos participantes, a ponto de 

cada envolvido estar apto a explicar sobre o assunto relacionando com as implicações na medicina. 

Além disso, o código de ética médica fique intrínseco no âmago dos participantes para a busca do 

melhoramento pessoal em suas condutas cotidianas. Diante disso, possa acontecer a elevação do senso 

crítico sobre os contextos e relativizar com a realidade para, se possível, no momento oportuno, sugerir 

melhorias em pontos específicos dos códigos de ética. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os objetivos deste relato de experiencia foram contemplados em todos os quesitos, pois foram descritos 

os principais pontos do sentido de acontecer um grupo de estudos relacionados à bioética no curso de 

medicina, com um destaque especial ao processo de operacionalização dos encontros, que acontecem 

com manejo dinâmico e repercussivos na vida de cada integrante, proporcionando avanços tanto no 

cunho mais íntimo, envolvendo os valores morais e éticos, quanto no âmbito de conhecimento científico 

crítico de abrangência potencialmente acadêmico e social 
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VIOLÊNCIA DE GÊNERO E PANDEMIA: O AUMENTO DA VULNERABILIDADE 

FEMININA EM CONTEXTOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL 

Lua Nayá de Oliveira Souza66, Lara Rodrigues Santos Silva67, Luciano de Oliveira Souza Tourinho 68     

 

RESUMO  

O cenário de pandemia e isolamento social causado pelo novo Coronavírus (COVID-19) pode afetar 

diretamente a prevalência da violência doméstica contra a mulher no Brasil. Nesse contexto, torna-se 

necessário verificar a relação entre o distanciamento social imposto pelo panorama da pandemia e o 

aumento da violência de gênero nesse período, tomando como parâmetro a cultura patriarcal 

característica de nossa formação social, no sentido de influenciar ainda mais o agressor, representado, 

na maioria das vezes, pela figura masculina, a se sentir possuidor de um poder de controle e 

manipulação sobre as mulheres.Para tanto, foram analisados dados e artigos que faziam referências a 

esses tipos de abusos e violências dentro desse cenário pandêmico. Embora a quarentena seja a medida 

mais segura, necessária e eficaz para minimizar os efeitos diretos da Covid-19, o regime de isolamento 

tem imposto uma série de consequências não apenas para os sistemas de saúde, mas também para a 

vida de muitas outras mulheres que já viviam em situação de violência doméstica. Sem lugar seguro, 

elas estão sendo obrigadas a permanecer mais tempo no próprio lar junto a seu agressor, muitas vezes 

em habitações precárias, com os filhos e vendo sua renda diminuída. Nesse ínterim, coexiste ainda a 

diminuição das denúncias, uma vez que em função do isolamento muitas mulheres não têm conseguido 

sair de casa para fazê-la ou têm medo de realizá-la pela aproximação do parceiro. 

 

Palavras-chaves: Isolamento Social; Pandemias; Violência Doméstica; Violência contra a mulher; 

Violência de gênero. 

 

ABSTRACT 

The pandemic and social isolation scenario caused by the new Coronavirus (COVID-19) can directly 

affect the prevalence of domestic violence against women in Brazil. In this context, it is necessary to 

verify the relationship between the social distance imposed by the panorama of the pandemic and the 

increase in gender violence in this period, taking as a parameter the patriarchal culture characteristic of 

our social formation, in order to further influence the aggressor, represented, in most cases, by the male 

figure, to feel possessing a power of control and manipulation over women. To this end, data and 

articles that referred to these types of abuses and violence within this pandemic scenario were 

analyzed. Although quarantine is the safest, necessary and most effective measure to minimize the 

direct effects of Covid-19, the isolation regime has imposed a number of consequences not only on 

health systems, but also on the lives of many other women who already lived in a situation of domestic 

violence. Without a safe place, they are being forced to spend more time in their own home with their 

abuser, often in precarious housing, with their children and seeing their income diminished. In the 

meantime, there is still a decrease in denunciations, since due to the isolation many women have not 

been able to leave the house to do it or are afraid to do it due to their partner's approach. 
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Key-words: Social Isolation; Pandemics; Domestic Violence; Violence Against Women; Gender-

Based Violence. 

 

 

INTRODUÇÃO  

A pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, foi anunciada pela Organização 

Mundial da Saúde em 15 de março de 2020 e desde então, tem afetado significativamente a vida de 

bilhões de pessoas. Em conseguinte, fez-se necessário o confinamento social e o bloqueio total 

(lockdown) como as maiores estratégias preventiva contra o contágio do vírus, fazendo com que muitas 

pessoas tenham suas atividades restritas ao ambiente doméstico. Dentre essas, mulheres de diversas 

idades e condições econômicas, encontram-se confinadas com parceiros agressivos, transformando o 

convívio hostilizante e vemos o alarmante aumento da violência de gênero se tornar destaque em vários 

jornais do Brasil e do mundo (BRASIL, 2020). 

Essa violência perpassa pelas sociedades, onde é praticada com base na histórica desigualdade entre os 

gêneros, indo de encontro com os direitos humanos e o bem-estar, principalmente das mulheres. Entre 

as opressões, a vítima pode ser submetida a agressões físicas, abusos sexuais e estupros, alem de 

coerção e manipulação emocional. A violência contra a mulher é um fenômeno global. Uma a cada três 

mulheres em idade reprodutiva sofreu violência física ou violência sexual perpetrada por um parceiro 

íntimo durante a vida, e mais de um terço dos homicídios de mulheres são perpetrados por um parceiro 

íntimo. 

De extrema importância, a discussão a respeito da violência doméstica às mulheres possui relevância 

política, econômica e social, pois abre espaço para tirar as vítimas de um contexto de silenciamento e 

invisibilidade. Nesse momento desafiador, o aumento da precariedade da situação de mulheres e a 

consequente amplificação das suas vulnerabilidades revela a necessidade de responder às 

consequências imediatas e de longo prazo da atual crise (ONU MULHERES, 2020). 

Assim, vemos uma pandemia crescente nas sombras, a da violência doméstica, onde as mulheres 

sofrem e se tornam coagidas diante de situações calamitosas. Com isso, na medida em que mais países 

relatam aumento das infecções e bloqueios, mais linhas de ajuda e abrigos para violência doméstica em 

todo o mundo estão relatando pedidos crescentes. À medida que a pandemia da COVID-19 continua, é 

provável que esse número cresça com múltiplos impactos no bem-estar das mulheres, em sua saúde 
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sexual e reprodutiva, em sua saúde mental e em sua capacidade de participar e liderar a recuperação de 

nossas sociedades e economia. 

 

OBJETIVOS  

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar se o isolamento social, decorrido de medidas protetivas 

contra a propagação do COVID-19, tem relação com o aumento do índice de casos de violência de 

gênero contra mulheres. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

O conceito de violência vem sendo estudado desde os filósofos mais antigos. Segundo Marcondes 

Filho (2001, p.20) “Violência, em Aristóteles, é tudo aquilo que, vindo do exterior, se opõe ao 

movimento interior de uma natureza. Ele se refere à coação física, em que alguém é obrigado a fazer 

aquilo que não deseja”.  

Ainda segundo Marcondes Filho (2001) existe a cultura da violência que é incorporada como um 

hábito social que para Rousseau (1999) é algo que se internaliza de forma consciente ou inconsciente 

nas pessoas desde muito cedo fazendo com que essas perpetuem essa cultura da violência.  

Segundo Paviani (2016), as classificações dos tipos de violência são criadas de maneira a se tornarem 

mais didáticas para os leitores, pois como o conceito da própria violência é muito amplo, nenhuma 

classificação daria conta de abranger todas suas variantes. Dentre essas formas de violência encontra-se 

a violência doméstica que é definida no artigo 5º da Lei nº 13.545, conhecida como Lei Maria da 

Penha, como “...qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento 

físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.”(BRASIL, 2006).  

De acordo com CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (2016, p.22):  

Entende-se que a violência contra a mulher inclui violência física, sexual e psicológica, quer a que 

tenha ocorrido na esfera privada - dentro da família ou unidade doméstica ou em qualquer outra relação 

interpessoal em que o agressor conviva ou tenha convivido no mesmo domicílio que a mulher 

vitimizada, estando ligados por laços de consanguinidade ou de convivência -, quer a que tenha 

ocorrido na esfera pública, compreendendo, entre outros, os maus tratos, a violação, o abuso sexual, a 

tortura; o tráfico de mulheres, a prostituição forçada; o sequestro e o assédio sexual no lugar de 

trabalho; o uso de linguagem sexista nos meios de comunicação social ou a difusão de imagens 

estereotipadas sobre os papéis sexuais na publicidade, e até mesmo a que pode ocorrer nos espaços 

institucionais (serviços de saúde, polícias, escolas, …) através de maus tratos diretos infligidos às 

mulheres ou da discriminação no acesso aos serviços.  
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Nesse sentido o autor afirma que, ao se falar de violência doméstica como uma especificidade da 

violência contra a mulher, ela se torna ainda mais complexa quando percebe-se que as relações íntimas 

e de conjugais se tornam uma arma ao agressor, por ele possuir informações e estratégias que podem 

ser utilizadas para controlar e oprimir as vítimas. 

Ainda conforme CIG (2016) a violência contra a mulher está muito atrelada com a ordem hierárquica 

de gênero estabelecida na atual sociedade, em que essa ordem define uma posição de subordinação das 

mulheres perante ao homem e esses utilizam diferentes ferramentas – sendo a violência sua 

demonstração mais grave – para manter e exercer esse poder. Dessa maneira, Essy (2017), mostra que 

apesar da mulher ter conseguido espaço na sociedade e ter se tornado um sujeito independente e 

autônomo, ela ainda é marcada historicamente pelo controle social masculino.A autora afirma que: “O 

patriarcado é utilizado como forma de naturalizar um sistema que legitima e naturaliza o exercício da 

dominação e exploração das mulheres por um indivíduo [...], do sexo masculino, e que apesar de já ser 

superado [...], ainda possui grandes reflexos na estrutura social do século XXI.” (ESSY, 2017, p.3) 

Com o início do isolamento social imposto pela pandemia da COVID-19a discussão acerca da 

violência doméstica tem aumentado consideravelmente visto que para o Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública (2020, p. 3) “uma das consequências diretas dessa situação, além do aumento dos casos de 

violência, tem sido a diminuição das denúncias, uma vez que em função do isolamento muitas 

mulheres não têm conseguido sair de casa para fazê-la ou têm medo de realizá-la pela aproximação do 

parceiro”.  

 

MÉTODOS  

 

O presente artigo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de analise critica e cunho qualitativo, 

concretizada com abordagem histórica. Coleta de dados realizada na ultima semana de agosto de 2020, 

por meio de pesquisa bibliográfica de artigos publicados no ano de 2020, utilizando as bases de dados 

BVS e Scielo. Para coleta das informações empregou-se os seguintes descritores: violência contra a 

mulher, pandemia de COVID-19. Como critérios de inclusão utilizaram-se violência doméstica, 

desigualdade e gênero. Empregaram-se como critérios de exclusão estudos anteriores a 2020, antes da 

pandemia e que não abordaram a questão da violência à mulher em tempos de pandemia. Sendo 
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selecionado um total de seis artigos, onde foram analisados e classificados de acordo com os tópicos 

relevantes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A convivência forçada e tão frequente, imposta pelo isolamento social como medida de contenção da 

propagação do novo coronavírus, entre o agressor e a vítima, gera um cenário de intimidação e 

reclusão para a mulher de forma a obrigá-la a viver num ambiente totalmente inseguro, idéias que são 

mostradas e comprovadas por Vieira (2020) e Santos (2020). 

Em âmbito Nacional os registros oficiais sobre abuso doméstico caíram de forma muito expressivos 

(Fórum/2020, Vieira et al/2020, Marques et al/2020). Fórum (2020) identificou que esses casos 

diminuíram aproximadamente 44% nos primeiros 22 dias do mês de março de 2020, comparado com o 

mesmo período do ano anterior, ou seja, 2019. No mesmo sentido, as ligações telefônicas para a linha 

de apoio contra a violência doméstica no país, programa denominado telefone rosa, caiu 55% desde o 

início do isolamento social. Além disso, de acordo com o Fórum (2020) e Santos et al (2020) os 

boletins de ocorrência registrados tiveram uma queda, justamente pelo fato da necessidade de presença 

física – dentro de um contexto de isolamento social- pelas vítimas impedem que elas possam fazer as 

denúncias. 

Esses dados podem indicar que essas diminuições dos casos não estão relacionadas com a redução da 

violência doméstica e sim, uma queda no número de denúncias por parte das vítimas. O que pode ser 

corroborado pelo aumento da quantidade de relatos nas redes sociais registrando casos de violência 

doméstica, conforme apontado pela Decode, que é uma empresa especializada em análise de dados de 

redes sociais (FÓRUM), 2020).  

Para Vieira (2020) e Marques et. Al. (2020), o aumento da violência doméstica pode ser relacionado 

com o aumento do poder da figura masculina sobre as vítimas. Isso ocorre devido as vítimas passarem 

por um momento de sensação de insegurança, pela inconsistência financeira e por um acréscimo das 

atividades domiciliares - ratificando o pensamento do livro ou de Essy (2017) a respeito do patriarcado 

ainda existente na sociedade, ao associar a figura feminina à devoção pela casa, pela família, 

historicamente subordinada ao poder masculino - gera no agressor um sentimento de maior controle e 

poder de manipulação sobre suas vítimas. Para eles, a redução do contato com amigos e familiares se 
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torna um ponto importante para a redução das denúncias, visto que, muitas vezes, elas acabam 

perdendo a coragem e a ajuda necessária para sair dessa situação de violência.  

Marques et al (2020) também afirma que a busca por ajuda e proteção por parte das vítimas diminui 

consideravelmente quando entendemos que o isolamento também interrompe atividade que até então 

serviam como escape e fuga para elas – igrejas, creches, escolas e serviços de proteção social. E 

atrelado a isso, o medo das vítimas da violência atingir seus filhos, que assim como ela se encontra 

“confinado” com o agressor, impede que o “grito de socorro” seja mais facilmente ouvido. 

Outro achado no estudo do Fórum Brasileiro foi em relação às solicitações e concessões de medidas 

protetivas de urgência, que, nos estados do Acre, Pará e São Paulo houveram reduções substanciais no 

mês de abril de 2020, que foi um mês considerado de maior consolidação do isolamento social nesses 

estados. Os índices de redução foram respectivamente de 67,7%, 32,9% e 37,9%. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pandemia pela COVID-19 contribui para enaltecer os velhos problemas estruturais e organizacionais 

perpetuados na sociedade. Dentre eles, a violência contra a mulher vem à tona, com disparidade. Em 

tal cenário, percebe-se a importância de incorporar uma análise de gênero aos esforços de saúde 

governamentais durante a pandemia de COVID-19. Sugere-se que estudos epidemiológicos sejam 

realizados a fim de se desenvolverem medidas específicas para serem implementadas com o objetivo 

de proteger as mulheres do risco de violência por parceiro íntimo no contexto atípico da pandemia. 

Contudo, o enfrentamento a esta lastima social, não pode se restringir ao acolhimento das denúncias. 

Direcionar esforços para o aumento das equipes nas linhas diretas de prevenção e resposta à violência, 

bem como para a ampla divulgação dos serviços disponíveis, a capacitação dos trabalhadores da saúde 

para identificar situações de risco, de modo a não reafirmar orientação para o isolamento doméstico 

nessas situações, e a expansão e o fortalecimento das redes de apoio, incluindo a garantia do 

funcionamento e ampliação do número de vagas nos abrigos para mulheres sobreviventes. As redes 

informais e virtuais de suporte social devem ser encorajadas, pois são meios que ajudam as mulheres a 

se sentirem conectadas e apoiadas e também servem como um alerta para os agressores de que as 

mulheres não estão completamente isoladas. Recentemente, no Brasil, as mulheres vítimas de violência 

têm buscado ajuda nas farmácias e algumas lojas de departamentos, usando palavras de código ou 

mensagem subliminar para informar sobre a situação de violência.  
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Nesse sentindo, para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher no contexto da 

pandemia, todas as estratégias citadas são válidas e complementam-se. O isolamento social nesse 

momento é imprescindível para conter a escalada da COVID-19 no Brasil e, assim, minimizar a 

morbidade e a mortalidade associadas à doença. 

Valido ressaltar, que dentre as iniciativas existentes, destacam-se os materiais produzidos pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), Organização das Nações Unidas (ONU) e Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), que circulam pelas redes sociais e mais diversas mídias a fim de 

propagar auxílio, segurança e bem-estar. Esperamos que este artigo tenha dado maior visibilidade ao 

problema, sensibilizado assim, os governantes e a sociedade como um todo a incorporar essas 

estratégias no conjunto de intervenções que visem ao controle e à redução de danos a esse duplo 

desafio em tempos de pandemia – o COVID-19 e a violência doméstica. 
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RESUMO 

 
As parasitoses intestinais podem ser transmitidas aos humanos de várias maneiras, mas pouca ênfase é 

dada para a transmissão vetorial ou mecânica das formas infectantes por insetos. Os insetos das 

ordens Blattodea (baratas), Diptera (moscas) e Hymenoptera (formigas) podem atuar como vetores e 

também como reservatórios de agentes patogênicos, determinando sua importância na saúde pública. 

Neste estudo, procurou-se fazer um levantamento de enteroparasitas presentes em insetos das ordens 

Blattodea, Diptera e Hymenoptera que convivem próximo ao ambiente humano. Foram coletados e 

examinados 566 insetos no qual foram encontrados os seguintes parasitas: Entamoeba histolytica, 

Entamoeba coli, Endolimax nana, Giardia lamblia, Ascaris lumbricoides e larva de Strongyloides 

stercoralis, tendo como patogênicos (4,2%) Entamoeba histolytica, (3,1%) Giardia lamblia e (3,1) 

Ascaris lumbricoides. Esse estudo avalia a importância e o papel dos insetos das ordens Blattodea, 

Diptera e Hymenoptera como vetores mecânicos de enteroparasitas, correlacionado com condições 

socioambientais, e sugere o uso desses dados para propósitos preventivos. 

Palavras-chaves: insetos; vetores; parasitas; enteroparasitoses. 
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ABSTRACT 

Intestinal parasitoses can be transmitted to humans in many ways, but little emphasis is given to the 

vector or mechanical transmission of insect-infecting forms. Insects of the orders Blattodea 

(cockroaches), Diptera (flies) and Hymenoptera (ants) can act as vectors and also as reservoirs of 

pathogens, determining their importance in public health. In this study, we sought to survey 

enteroparasites present in insects of the orders Blattodea, Diptera and Hymenoptera that live close to 

the human environment. We collected and examined 566 insects in which the following parasites 

were found: Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, Endolimax nana, Giardia lamblia, Ascaris 

lumbricoides and larva of Strongyloides stercoralis, having as pathogens (4.2%) Entamoeba 

histolytica, (3.1 %) Giardia lamblia and (3.1) Ascaris lumbricoides. This study assesses the 

importance and role of insects of the orders Blattodea, Diptera and Hymenoptera as mechanical 

vectors of enteroparasites, correlated with socio-environmental conditions, and suggests the use of 

these data for preventive purposes. 

Key-words: insects; vectors; parasites; enteroparasitoses. 

 

 

 
INTRODUÇÃO 

A forma como o ambiente vem sendo utilizado pelo homem nas últimas décadas, através do desen- 

volvimento tecnológico e a urbanização, tem desencadeado a degradação dos ecossistemas e o agra- 

vamento das condições de vida da população, com implicações na saúde individual e coletiva (AM- 

BIENTE BRASIL, 2014). O crescimento desordenado e o processo de ocupação humana no espaço 

geográfico influenciam diretamente nesta qualidade, por meio do lançamento inadequado de resíduos 

líquidos e sólidos nos rios; degradação da vegetação ciliar; e da construção das edificações sobre as 

margens; entre outros fatores. Esta situação contribui para a existência de condições ou situações de 

risco que vão influenciar no padrão e nível de saúde da população (CESA; DUARTE, 2010). Entre as 

doenças que acometem as populações menos favorecidas, e que estão diretamente relacionadas à 

forma de ocupação ambiental, destacam-se as parasitoses entéricas, em consequência da pobreza, pela 

falta de hábitos de higiene ou, ainda, pela ausência de esgotamento sanitário (BARATA, 2000; LIMA 

et al., 2013). De acordo com estudos epidemiológicos, as enteroparasitoses representam significativo 
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problema de saúde pública, apresentando-se de forma endêmica em diversas áreas do mundo, princi- 

palmente em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, onde as ações profiláticas são reali- 

zadas de forma precária e negligente, devido aos custos financeiros de infraestrutura e à falta de pro- 

jetos educacionais sobre prevenção (LIMA et al., 2013). Ainda relevante, faz-se a possibilidade de 

insetos poderem carrear patógenos em suas asas ou patas, com a possibilidade de transmitir diversas 

doenças, inclusive gastrointestinais, causadas por protozoários e helmintos, através da ingestão de 

alimentos contaminados. 

Por isso, dada a importância epidemiológica da transmissão de enteroparasitas, e tendo os insetos 

como importantes veiculadores de patógenos, este plano de trabalho foi relevante por a avaliar a par- 

ticipação dos insetos das ordens Blattodea (baratas), Diptera (moscas) e Hymenoptera (formigas) 

como veiculadores de parasitas de importância médica em ambientes diversos das cidades de Ilhéus e 

Itabuna, BA. 

 
 

OBJETIVOS 

 
 

Tendo em vista a pouca especificidade e desatualização de pesquisas anteriores, este trabalho 

objetivou avaliar a importância e o papel dos insetos das ordens Blattodea (baratas), Diptera (moscas) e 

Hymenoptera (formigas) como vetores mecânicos de helmintos e protozoários. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

A destruição dos sistemas naturais vem ocorrendo de maneira rápida e contínua, através do crescente 

desenvolvimento tecnológico e a urbanização, ocasionando riscos para a saúde da população 

(AMBIENTE BRASIL, 2014). O crescimento desordenado da população no ambiente geográfico 

influência de forma direta, pois conforme ocorre o aumento populacional mais espaço a mesma 

necessita para viver e para produzir, se alimentar, devastando o ecossistema e produzindo resíduos de 

várias espécies que degradam o meio ambiente (CESA; DUARTE, 2010). 

A degradação ambiental é uma das maiores ameaças que está ocorrendo no mundo atualmente, em que 

pode ser visto na deterioração do ambiente através do consumo de ativos, por exemplo, ar, água e 

solo; a destruição de ambientes e a erradicação da vida selvagem e a grande consequência disso é 

refletida nas condições de saúde da população, que se torna cada vez mais precária e submetida a riscos 
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(CHAVES, 2003). 

Os estudos epidemiológicos mostram que os enteroparasitas representam significativos problemas de 

saúde pública, apresentando-se de forma endêmica em diversas áreas do mundo, principalmente nos 

países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, onde as ações concernentes a política pública são 

realizadas de forma precária e negligente, devido aos custos financeiros de infraestrutura e à falta de 

projetos educacionais que contemplem prevenção de parasitoses humanas, principalmente as 

intestinais (BELLOTO et al., 2011). 

Diversas pesquisas têm reportado a associação positiva entre enteroparasitos e as condições sanitárias 

e socioeconômicas em comunidades menos favorecidas. Nesse sentido, pode ser observada a 

disseminação que eleva a incidência das parasitoses, provavelmente, pelas alterações ambientais, 

elevada concentração populacional e condições insalubres de moradia, condições de higiene pessoal e 

coletiva precárias, saneamento básico deficiente, com ausência de canalização adequada dos dejetos 

fecais, presença e contato com animais e vetores no domicílio e peridomicílio, baixo nível de 

informação e nutrição deficiente (GAMBOA et al., 1998; SEIXAS et al., 2011; SARKAR et al., 2013; 

VASCONCELOS et al., 2011). 

No Brasil, a prevalência das infecções parasitárias é muito divergente, nas diversas comunidades de 

baixa renda e regiões. Contudo, ainda assim é possível observar que as crianças são mais acometidas 

pelos agravos ocasionados por essas infecções em virtude do maior grau de exposição e sistema 

imunológico em formação. (MARIANO, 2007; BOIA et al., 2006; BARÇANTE et al., 2008). 

Os insetos, por se adaptarem a diversos ambientes, entram em contato com outros patógenos, 

desenvolvendo interações com animais, vegetais, fungos e bactérias, podendo facilmente disseminar 

microrganismos através da veiculação mecânica (VARGAS & ALMEIDA, 1996). 

Os mecanismos de transmissão dos parasitas podem ser direta, de pessoa a pessoa, ou de animais 

para pessoas (transmissão zoonótica), ou indiretas através da ingestão de água e alimentos 

contaminados. Enteroparasitas como Ascaris lumbricoides, Giardia lamblia, Taenia solium, 

Entamoeba histolytica/dispar, Trichuris trichiura, Hymenolepis nana, Cryptosporidium parvum e 

Enterobius vermicularis, podem ser transmitidos através da ingestão de alimentos ou água 

contaminados, veiculados por insetos, principalmente quando associados a instalações sanitárias 
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inadequadas, fatores socioculturais, contato com animais e ausência de saneamento básico (NEVES 

et al., 2005). 

As baratas são blattódeos sinantrópicos que além de atuar como vetores, podem ser reservatórios de 

agentes patogênicos de interesse para a saúde pública. São cosmopolitas, possuem hábito noturno e 

grande potencial reprodutivo, tendo cerca de quatro mil espécies descritas em literatura, com apenas 

1% desta associada à raça humana. As baratas domésticas alimentam-se de restos alimentares, 

frequentam esgotos, locais de estocagem e manipulação de alimentos, contaminando-os. Seu controle 

tem sido um desafio, acarretando grandes gastos com inseticidas e riscos de intoxicação humana e 

ambiental (DUTRA et al., 2007; THYSSEN et al., 2004). Os helmintos participam um importante 

grupo de organismos patogênicos transmitidos pelos blatódeos aos vertebrados, sendo superados 

apenas pelas bactérias. 

Insetos da ordem Diptera são considerados como potenciais vetores mecânicos de patógenos em 

detrimento a se encontrarem em grande proximidade com o homem e seu ambiente. Além disso, é 

importante avultar o comportamento endofílico associado ao grande potencial de dispersão, uma vez 

que transitam sem limites territoriais de um lugar a outro em busca de substratos de alimentos ou 

reprodução (BALTAZAR et al., 2011; OGUNNIYI, OLAJIDE, OYELADE, 2015). 

A inculpação das moscas como vetores é decorrente, aos picos sazonais da abundância das moscas e 

prevalência de determinadas enfermidades e sobretudo, ao isolamento de diversos organismos 

patogênicos para o homem, como bactérias como Shiguella sp. (COHEN et al., 1991; LEVINE et al., 

1999) e Vibrio cholerae (FOTEDAR, 2001), vírus entéricos (TAN,YAP, LEE, 1997), protozoários, 

como a Giardia lamblia e Cryptosporidium parvum (GRACZYK et al.,2003), além de alguns 

helmintos, entre os quais Ascaris sp., Toxocara sp., Trichuris sp., Capillaria sp., oxiurídeos, 

tricostrongilídeos e Taenia solium (MONZÓN et al., 1991; MARTÍNEZ, DE ALUJA, GEMMELL, 

2000; OLIVEIRA, MELLO, D’ALMEIDA, 2002). 

Um dos principais insetos sociais engloba a família Formicidae, ou simplesmente formigas. Elas 

compreendem cerca de 16 subfamílias e 9.536 espécies, sendo no Brasil catalogadas 2.000 espécies, 

de acordo com Pelli (2013) e cerca de 20 a 30 são obtidas como pragas por entrarem em conflito com 

interesses do homem. A dispersão delas ocorre de acordo com as condições climáticas, alojando-se 

em ambientes quentes e úmidos. Sua simples presença, entretanto, pode significar disseminação de 

microrganismos através da veiculação mecânica de agentes patogênicos, pois elas se submetem a 
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relações parasitárias e mutualísticas, além de desenvolver interações com animais, vegetais, fungos e 

bactérias (PEREIRA & UENO, 2008). 

As formigas domésticas, de forma geral, são onívoras e percorrem grandes distâncias em busca de 

alimento, visitando latas de lixo, caixas de gordura, dejetos, saídas de esgoto e o ambiente domiciliar 

(THYSSEN et al., 2004). Em ambiente hospitalar possuem capacidade de se deslocarem 

rapidamente, passando por áreas extensas, sendo um risco em potencial na veiculação de 

microrganismos patogênicos. Segundo Pereira & Ueno (2008), moscas, baratas e formigas são os 

artrópodes mais perigosos por promover infecções cruzadas. 

Diante do exposto e em detrimento a restrita especificidade e desatualização de pesquisas anteriores, 

bem como a inexistência publicações concernentes aos municípios de Ilhéus e Itabuna, região sul da 

Bahia, fez-se relevante realização da pesquisa de espécies parasitárias de interesse médico nas três 

ordens dos insetos sinantrópicos supradissertados, com o intuito de avaliar a importância e o papel 

dos mesmos como vetores mecânicos de enteroparasitoses. 

 

 

 

 
MÉTODOS 

 
 

Os insetos das ordens Blattodea (baratas), Diptera (moscas) e Hymenoptera (formigas) foram 

coletados em dez supermercados, dez pilhas de lixos, dez residências, quatro hospitais (dois públicos e 

dois privados) e quatro feiras livres, as capturas dos insetos foram feitas nos locais onde se 

encontram próximos a esgotos e ambiente insalubres. 

As coletas foram realizadas quinzenalmente no período de setembro de 2016 a agosto de 2018. Foram 

realizadas quarenta e seis coletas entre Itabuna e Ilhéus, intercalando os locais de interesse da 

pesquisa. Em cada quinzena foram realizadas duas coletas em um período de 48 horas, sendo 

renovadas as iscas e retirado o material coletado a cada 24 horas. 

A armadilha para os insetos da ordem Blattodea consistiram em isca de pão umedecido e pedaços de 

cebolas em uma garrafa plástica de refrigerante de capacidade de dois litros, cortada no seu terço 

anterior e invertida esta parte para o interior do recipiente, onde será acrescentada vaselina para 

impossibilitar a fuga do inseto, conforme sugerido por Tyssen e colaboradores em 2014. Já os 

insetos da ordem Diptera foram coletados com o auxílio de redes de captura entre 10:00 às 12:00 
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horas, utilizando iscas de fígado bovino e peixe cru. 

Para captura dos insetos da ordem Hymenoptera foram utilizados papéis-filtro umedecidos com 

solução açucarada e pedaços de pão depositados no interior de frascos de vidro, conforme descrito 

por Tyssen e colaboradores em 2014. 

Os exemplares de cada ordem de insetos foram transferidos para sacos plásticos e identificados de 

acordo com o inseto e local de coleta, posteriormente foram imobilizados pelo frio (congelador) ou 

mortos por asfixia, onde foram encaminhados para o Laboratório de Parasitologia da UESC para 

realização do processamento e análise dos parasitas. Cada exemplar desses insetos foi transferido 

com pinças esterilizadas para um tubo falcon contendo 10mL de NaCl a 0,9%, para exemplares de 

Blattodea, e apenas 2mL de NaCl a 0,9% para os exemplares de Hymenoptera e Diptera, esses tubos 

ficaram em repouso durante 10 minutos. Os tubos foram agitados suavemente, com as mãos, por 2 

minutos para que organismos que, porventura, estivessem aderidos à sua superfície, pudessem se 

desprender e criar uma suspensão. 

As suspensões obtidas após a lavagem de cada inseto foram centrifugadas a 2000 rpm durante 5 

minutos. Após decantar o sobrenadante, os sedimentos foram colocados sobre lâmina de vidro limpa, 

com uma gota de lugol e coberta por lamínula, onde ocorreu a realização das leituras em microscópio 

óptico, com objetivas de 10x e 40x, e foram identificados os possíveis enteroparasitas humanos. 

Os dados obtidos nesta pesquisa foram compilados em planilhas eletrônicas por meio do programa 

Microsoft Excel 2007. Todos os dados foram analisados utilizando Microsoft Office Excel 2007 e 

GraphPad Prism 4. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Foram examinados, externa e individualmente 566 exemplares de insetos de três ordens, sendo 108 

pertencentes à Blattodea (baratas), 241 a Diptera (moscas) e 217 a Hymenoptera (formigas). As 

coletas foram realizadas em 10 supermercados, 10 residências, 10 pilhas de lixos, 4 feiras livres e 4 

hospitais (2 privados e 2 públicos) nos municípios de Itabuna e Ilhéus-BA. 

Neste estudo, evidenciou-se que a intensidade parasitária entre os locais pesquisados esteve associada 

aos fatores ambientais e sociais. Os parasitas encontrados estavam distribuídos em locais 

(Supermercado, Feiras livres, pilhas de lixo) que foram classificados como de baixo e médio nível de 

higiene, não tendo sido observado em locais com nível alto (Residências e Hospitais). 
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Podemos observar nos gráficos a seguir os resultados positivos de cada inseto, por local de coleta e 

localidade. 

 
 

Gráfico 1 - Quantificação de positividade dos exemplares de baratas em Itabuna e Ilhéus – 

Bahia. 
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Gráfico 2 - Quantificação de positividade dos exemplares de moscas em Itabuna e Ilhéus – Bahia 

 
 

Gráfico 3 – Quantificação de positividade dos exemplares de formigas em Itabuna e Ilhéus – Bahia 

 

 
 

 

Com base nos resultados obtidos neste estudo, observa-se que os insetos da ordem Blattodea, 
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Diptera e Hymenoptera têm a possibilidade de transmitir doenças parasitárias ao ser humano, 

especialmente quando se leva em conta a relação que esses organismos podem ter com o homem e 

com o ambiente. Sendo assim, o Peri domicílio deve ser apontado como aspecto relevante na 

epidemiologia de parasitoses, na medida em que configura importante fonte de produção e 

manutenção destas. Observou-se que os insetos albergavam diferentes tipos de parasitas nas suas 

patas ou asas, levando em consideração a importância desses insetos no contexto da saúde pública 

como veiculadores de patógenos. Seu comportamento agrava esse risco, principalmente se 

considerarmos que esses insetos vivem na maior parte do seu tempo no exterior de ralos, bueiros e 

locais de escoadouro de dejetos de origem orgânica, que constituem fonte constante de 

contaminação. Podemos observar no gráfico a seguir. 

 

 

Gráfico 4 – Parasitas encontrados no município de Itabuna – Bahia das ordens Blattodea 

(baratas), Diptera (moscas) e Hymenoptera (formigas) 
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Gráfico 5 – Parasitas encontrados no município em Ilhéus - Bahia das ordens 

Blattodea (baratas), Díptera (moscas) e Hymenoptera (formigas) 

 
 

 

 

 

A partir dos dados exposto, dentre os parasitas encontrados o de maior prevalência foi a 

Endolimax nana, um protozoário do gênero das amebas, porém não patogênica. A Endolimax 

nana, que raras vezes pode causar diarreia, cólicas e enjoos não oferece risco real à vida 

humana. Sua transmissão ocorre com a ingestão de cistos maduros, encontrados na água não 

tratada, em frutas contaminadas mal lavadas e qualquer outro utensílio levado à boca, que esteja 

contaminado pelo cisto. 

Nota-se que dentre as localidades, as residências, supermercados e as pilhas de lixo foram os locais 

onde se obtiveram maior abundância parasitária, isso se deve ao fato de serem ambientes de 

intenso fluxo de pessoas, que apresenta maior exposição de alimentos, presença de animais, 

dejetos. Evidencia-se também que nos hospitais obteve-se o menor número de exemplares de 
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formigas em sua totalidade, talvez pelo fato de ser um ambiente de maior higienização, apesar da 

exposição aos mais variantes agravantes e fontes de contaminação, mas também porque as 

amostras foram adquiridas na parte externa hospitalar, o que pode ter influenciado nos resultados. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O estudo efetuado mostra a veridicidade de insetos (Blattodea, Diptera e Hymenoptera) como 

vetores mecânicos de enteroparasitoses. Estes insetos carregam variedade de microrganismos 

patogênicos como, por exemplo, a E.coli, e estão em intensa circulação em diversos locais, dentre 

eles, os hospitais, supermercados, residências, lixos, feiras livres, desta forma contaminando os 

alimentos, a água com alguns parasitas e consequentemente estes infectam os seres humanos. 

Deve ser dada uma atenção maior a esses insetos, pois sempre foram vistos como insetos nocivos, 

porém são transportadores de microrganismo patogênicos. Além disso, as moscas e formigas 

possuem convivência urbana e se encontra em todos os locais, deixando evidentes os cuidados que 

se devem ter ao manuseio de alimentos, objetos, higiene pessoal, e lugares, pois são as principais 

vias de transmissão das diversas parasitoses. Tais parasitoses continuam sendo um problema de 

saúde pública que requer medidas de atenção por após entrar e se instalar no corpo humano, estes 

parasitas desenvolvem doenças, podendo provocar uma série de danos ao organismo e até mesmo a 

morte, caso não haja o tratamento devido. 

No entanto ainda são necessárias, mais informações que esclareça a capacidade dos insetos de 

carrear parasitas e outros microrganismos patogênicos de um ambiente para outro, ou do 

ambiente para o alimento, pois não são todos que tem a consciência da patogenicidade deste 

inseto. Sendo assim, a partir desta pesquisa e de diversos estudos já realizados sobre o assunto, 

medidas de prevenção e controle devem ser tomados pelas autoridades competentes em prol de se 

reduzir a incidência de tais enteroparasitoses que acometem principalmente crianças. 
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DESCRIÇÃO DA INCIDÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS NA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO NOVA ITABUNA: UMA AÇÃO DOS ACADÊMICOS 

DE MEDICINA DA FASAI-AFYA NA INTEGRAÇÃO DO ENSINO SERVIÇO E 

COMUNIDADE. 

 

Giovanna Gabriela Silva Teixeira69, Valessa Silva Valença70, Matheus Libarino Santos71, Robson 

Vidal72 

 

RESUMO 

A hipertensão arterial (HA) e diabetes mellitus (DM) fazem parte de uma classe de doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), representando, de forma mútua, uma das principais causas de 

óbitos em todo o país. Existem fatores que agravam essas patologias, relacionadas ao sedentarismo 

e à falta de controle na dieta, bem como a falta de condições adequadas para o tratamento e 

monitoramento das complicações advindas da doença. Diante desta perspectiva, foi realizado um 

inquérito epidemiológico, com o intuito de analisar a incidência das doenças em questão e a atuação 

dos serviços de saúde na sua prevenção. O presente estudo foi realizado na sede do município de 

Itabuna, no bairro Nova Itabuna, sendo este escolhido por acolher os alunos de medicina do campus 

da Instituição de Ensino Superior, alocados na unidade básica de saúde (UBS) do presente bairro, 

visando estabelecer vínculos com a comunidade e exercer a responsabilidade social em consonância 

com os princípios do programa mais médicos. Durante a avaliação, observou-se a quantidade 

significativa de pessoas que são acometidas por essas DCNT, já que foi constatado que 49% dos 

entrevistados possuem Diabetes, enquanto 21% relataram possuir hipertensão arterial, evidenciando 

a incidência local. Além disso, outros dados revelaram aspectos socioeconômicos relevantes na 

gênese e/ou manutenção dessa condição, como por exemplo ausência de área e de profissionais para 

práticas de atividade física. Portanto, faz-se necessário o diagnóstico precoce da doença e o 

estabelecimento de vínculo entre os portadores e as UBS e os alunos de medicina inseridos neste 

cenário são parte fundamental nesse processo ao criar importante canal de comunicação entre 
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comunidade e UBS, sendo imprescindíveis para amenizar e controlar os agravos à saúde decorrentes 

da falta ou ausência de tratamentos adequados. 

Palavras-chaves: Hipertensão; Diabetes; Atenção Básica; Doenças Crônicas.  

 

ABSTRACT 

Arterial hypertension (AH) and diabetes mellitus (DM) are part of a class of chronic non-

communicable diseases (NCDs), representing, mutually, one of the main causes of death across the 

country. There are factors that aggravate these pathologies, related to physical inactivity and lack of 

control in the diet, as well as the lack of adequate conditions for the treatment and monitoring of 

complications arising from the disease. Given this perspective, an epidemiological survey was 

carried out, with the aim of analyzing the incidence of the diseases in question and the performance 

of health services in their prevention. The present study was carried out at the headquarters of the 

municipality of Itabuna, in the neighborhood of Nova Itabuna, which was chosen for welcoming 

medical students from the campus of the Higher Education Institution, allocated in the basic health 

unit (UBS) of this neighborhood, aiming to establish bonds with the community and exercise social 

responsibility in line with the most medical program principles. During the evaluation, there was a 

notable significant number of people who are affected by these NCDs, since it was found that 49% 

of the interviewees have Diabetes, while 21% reported having arterial hypertension, showing the 

local incidence. In addition, other data revealed relevant socioeconomic aspects in the genesis and / 

or maintenance of this condition, such as the lack of area and professionals for physical activity 

practices. Therefore, it is necessary to make an early diagnosis of the disease and establish a link 

between patients and UBS and medical students inserted in this scenario are a fundamental part of 

this process, creating an important communication channel between the community and UBS, being 

essential to alleviate and to control health problems resulting from the lack or absence of adequate 

treatments. 

Key-words: Arterial Hypertension; Diabetes Mellitus, Chronic Diseases; Primary Care. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A hipertensão (HA) arterial e diabetes mellitus (DM) fazem parte de uma classe de doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), representando, de forma mútua, uma das principais causas de 

óbitos em todo o país. As DCNT são intensificadas pelo tabagismo, atividade física ineficiente, uso 

nocivo de álcool e alimentação inadequada. Em 2015, as DCNT foram responsáveis por 51,6% do 

total de óbitos na população de 30 a 69 anos no Brasil (BRASIL, 2018). 

Ambas patologias supracitadas são agravadas por diversos fatores em comum como o 

sedentarismo, ausência de alimentação equilibrada e excesso de peso. Fatores ambientais também 
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contribuem para o diagnóstico, agravamento e prevalência da HA e DM, como a rápida 

urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, crescimento e envelhecimento 

populacional e maior expectativa de vida (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019). 

A Epidemiologia se constitui como a principal ciência da informação em saúde, base da 

medicina, da saúde coletiva e das outras profissões pertencentes à saúde. Ela é definida como a 

ciência que avalia a distribuição das doenças e suas causas em populações humanas. Tem como 

objetivo identificar as etiologias e gêneses das enfermidades (ALMEIDA et al, 2012). 

A incidência é uma das medidas de frequência utilizadas na Epidemiologia e significa a 

frequência de casos novos de uma determinada doença, ou problema de saúde, oriundos de uma 

população sob risco de adoecimento, ao longo de um determinado período de tempo (ALMEIDA et 

al, 2012). Sendo assim, a incidência é uma ferramenta indispensável para acompanhar o 

adoecimento da população brasileira frente às comorbidades mais prevalentes, como o DM e a HA. 

Devido ao alto índice de óbitos por DCNT, torna-se imprescindível o conhecimento da 

incidência do DM e HA nas comunidades adscritas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 

Estratégias de Saúde da Família (ESF), como forma de viabilizar intervenções e campanhas para 

promoção da saúde baseadas na universalidade, integralidade e equidade. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 Verificar os fatores de risco para a incidência e prevalência de Hipertensão Arterial 

Sistemicas (HAS) e Diabetes Mellitus (DM) nos moradores do bairro Nova Itabuna, em Itabuna, 

Bahia. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam a maior taxa de 

morbimortalidade no Brasil, composta por quatro grupo de doenças: cardiovasculares, câncer, 

doença respiratória crônica e diabetes, que juntas constituem um grande desafio para o 

desenvolvimento no século XXI. O impacto das DCNT ameaça diretamente o progresso das 

Metas de Desenvolvimento do Milênio, incluindo a redução da pobreza, a equidade, a 

estabilidade econômica e a segurança humana, podendo atuar como um freio no próprio 

desenvolvimento econômico das nações (DUNCAN, 2012). 

Em relação ao estado da Bahia, de acordo com o Boletim Epidemiológico, as DCNT 

representaram 48,7% (17.446) do total das mortes (35.836) ocorridas no Estado na faixa etária 

de 30 a 69 anos. Sendo que do total de mortes, o maior percentual 55,0% (9.234) foi no sexo 

masculino (SESAB, 2018). 

A Hipertensão arterial (HA) e o Diabetes Mellitus (DM) representam de forma mútua 

uma das principais causas de óbitos no país. O crescimento epidêmico dessas doenças pode 

ser atribuído ao aumento da exposição aos principais fatores de risco para essas doenças e às 

mudanças na pirâmide demográfica, com o aumento da longevidade da população. Nessa 

perspectiva o diabetes encontra-se entre as 10 causas de morte no país e a HA se configura 

como um dos problemas de saúde com maior prevalência na atualidade, representando a 

morbidade mais frequente na população brasileira (COTTA, 2009). 

A HA consiste numa condição multifatorial caracterizada pela elevação sustentada da 

pressão arterial, entre valores maiores ou iguais a 140/90mmHg. Frequentemente a HA é 

associada e agravada pela presença de outros fatores de risco, como dislipidemia, colesterol 

alto, intolerância à glicose, diabetes, obesidade (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2017). 

No que tange ao diabetes mellitus (DM), consiste em um distúrbio metabólico 

caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina 

ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos, ocasionando complicações em longo prazo. 

Ainda se subdivide em DM tipo 1 (de etiologia autoimune) e DM tipo 2 - ocasionado por uma 

resistência insulínica periférica associada a uma resposta compensatória inadequada da 

secreção de insulina (KUMAR et al, 2013). 

As DCNT possuem alguns fatores de risco em comum, dentre eles o tabagismo, 

dislipidemias, obesidade, sobrepeso, sedentarismo, dieta pobre em vegetais e frutas, consumo 

de álcool, estresse psicossocial e idade acima de 45 anos para homens e 55 anos para 
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mulheres. Além disso, o senso comum compartilha a ideia errônea de que os fatores de risco 

só são aplicáveis em fases da vida mais avançadas, colaborando dessa forma para o 

crescimento da incidência de comorbidades em fases precoces da idade adulta, compreendida 

entre os 20 e 40 anos (MOREIRA, 2010). 

Além disso, a não adesão ao tratamento das doenças supracitadas constituem um 

desafio para saúde pública, haja vista que promove um aumento dos custos sociais com 

absenteísmo ao trabalho, licenças para o tratamento de saúde e aposentadoria por invalidez. 

Um estudo realizado na cidade de Itabuna-Bahia, aponta fragilidade do serviço de saúde local 

em acompanhar usuários hipertensos e com diabetes devido a fatores operacionais presentes 

em uma Unidade Básica de Saúde, como carência profissional e restrições de acesso, 

constituindo dessa forma mais um agravante para o controle e acompanhamento de pacientes 

portadores de doenças crônicas (ARAÚJO, 2016). 

 

 

MÉTODOS 

 

 

  Trata-se de um estudo descritivo quali-quantitativo que teve como sujeitos 

experimentais 100 moradores do bairro Nova Itabuna, adstritos à Unidade Básica de Saúde 

(UBS) Calixto Midlej, localizada no município de Itabuna. Para tanto, foi utilizado como 

instrumento metodológico uma entrevista por meio de inquérito epidemiológico e 

socioeconômico, o qual continha perguntas diversas de cunho sociocultural, como também 

sobre a condição de saúde do entrevistado e demais membros familiares e o seu grau de 

satisfação em relação aos serviços prestados pela UBS.  

No que tange à condição de saúde dos entrevistados, as variáveis investigadas foram a 

hipertensão arterial e o diabetes mellitus, que representam as principais doenças crônicas não 

transmissíveis prevalentes na população mundial.   

 As entrevistas ocorreram em três dias diferentes entre março/2019-abril/2019, durante 

os turnos matutinos e vespertinos. Para isso, o grupo foi acompanhado pelos agentes 

comunitários de saúde da referida unidade básica, os quais eram responsáveis por encaminhar, 

de modo aleatório, as residências de alguns moradores de suas respectivas áreas de 

abrangência. Com isso, a amostra final englobou todas as áreas de cobertura da unidade. Foram 

excluídos os indivíduos que moravam nas áreas descobertas. 
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  A tabulação dos dados e a confecção dos respectivos gráficos foram realizados com 

auxílio do programa Microsoft Excel, sendo realizado cálculo de frequência de determinada 

doença sobre o número total de entrevistados.  

 O presente estudo teve o assentimento dos entrevistados, garantindo o sigilo e 

confidencialidade dos dados. A Faculdade Santo Agostinho no dia 14 de junho de 2019 

declarou anuência, autorizando a apresentação do trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Durante a avaliação, foi notória a quantidade significativa de pessoas que são 

acometidas por DCNT, já que foi constatado que 49% dos entrevistados possuem HA, 

enquanto 21% relataram possuir DM, evidenciando a incidência local.  

Conforme evidencia a tabela 1, quanto às questões socioeconômicas e 

sociodemográficas, observa-se a prevalência de indivíduos entre 61-70 anos (n = 21), com 

renda familiar de um salário mínimo (n = 44) e ensino fundamental 2 incompleto (n = 28). 

No que tange aos aspectos relativos à saúde, a prevalência quanto às DCNT é de 

hipertensão arterial (n = 49), a maioria dos entrevistados recebe visita regular do Agente 

Comunitário de Saúde (n = 82) e avaliam o atendimento da Unidade Básica de Saúde como 

bom (n = 36). 

Tabela 1- Análise dos dados dos entrevistados 

VARIÁVEIS 
TOTAL DA AMOSTRA 

(n) 

Sexo 

Feminino 83 

Masculino 17 

Faixa etária 

18-30 anos 16 

31-40 anos 20 

41-50 anos 19 

51-60 anos 15 

61-70 anos 21 

71 ou mais 9 

Renda familiar 

Menos 23 

1 salário 44 

2 salários 20 

Mais 12 

Escolaridade 
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Nenhuma 6 

Fundamental 1 incompleto 11 

Fundamental 1 completo 3 

Fundamental 2 incompleto 28 

Fundamental 2 completo 16 

Médio incompleto 15 

Médio incompleto 15 

Superior incompleto 1 

Superior completo 4 

DCNT  

Hipertensão 49 

Coronária 11 

Diabetes 21 

Autoimunes 2 

Nenhuma 17 

Visita regular do Agente Comunitário de Saúde (ACS) 

Sim 82 

Não 18 

Qualidade do atendimento na Unidade Básica de Saúde  

Péssimo 4 

Ruim 5 

Regular 18 

Bom 36 

Ótimo 13 

Excelente 25 

 

A partir da análise dos dados, percebe-se a presença de fatores que contribuem 

diretamente para o aparecimento das doenças crônicas não transmissíveis. Entre eles, 

destacam-se a baixa escolaridade (prevalência de indivíduos com o ensino fundamental 1 

incompleto) e baixa renda familiar. 

De acordo com o Ministério da Saúde, em 2017, foram registrados 302 mil óbitos por 

doenças cardiovasculares no Brasil (infarto, hipertensão, AVC e outras enfermidades). Esse 

total de óbitos equivale a 829 óbitos por dia, desencadeados por patologias que têm como 

principal fator de risco a hipertensão arterial (BRASIL, 2019). 

Com a interpretação dos dados a respeito de DCNT na população de entrevistados, 

pode-se observar que há a prevalência de indivíduos hipertensos (n = 49), o que fortalece a 

importância da utilização do HIPERDIA como estratégia de controle e acompanhamento dos 

pacientes com comorbidades crônicas, bem como instrumento de rastreio para outras 

patologias associadas à HA, como do DM e doenças coronarianas. Isso deve ser feito para 

evitar o aumento nas estatísticas de mortalidade por complicações da hipertensão arterial, 

como citado no parágrafo anterior. 
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Quanto à prevalência de mulheres entre os entrevistados e de indivíduos entre 61-70 

anos, pode-se confirmar a associação de tais fatores à HA a partir dos fatores de risco presentes 

na 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial: 

“Há uma associação direta e linear entre envelhecimento e prevalência de HA, 

relacionada ao: i) aumento da expectativa de vida da população brasileira, 

atualmente 74,9 anos; ii) aumento na população de idosos ≥ 60 anos na última 

década (2000 a 2010), de 6,7% para 10,8%. 

Na PNS de 2013, a prevalência de HA autorreferida foi estatisticamente 

diferente entre os sexos, sendo maior entre mulheres (24,2%) e pessoas de 

raça negra/cor preta (24,2%). (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2017).” 

Já a relação entre hipertensão e nível de escolaridade, a prevalência em indivíduos de 

baixa escolaridade pode ser confirmada a partir de um estudo descritivo, transversal e 

observacional, realizado em uma cidade de pequeno porte: 

“O nível educacional tem sido apontado como o fator socioeconômico mais 

importante no estado de saúde, particularmente na saúde cardiovascular. A 

baixa escolaridade está associada às maiores taxas de doenças crônicas não 

transmissíveis, em especial a HA. Desse modo, o grau de escolaridade é 

elemento essencial a ser considerado na abordagem da população em relação 

às práticas de promoção, proteção e recuperação da saúde. (NASCENTE et al, 

2010).” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, faz-se necessário o diagnóstico precoce dos fatores de risco para as 

DCNT e o estabelecimento de vínculo entre a comunidade e as Unidades Básicas de Saúde, a 

fim de oferecer melhor qualidade de vida para os pacientes e menor chance de evolução para 

os quadros incapacitantes. Além disso, os alunos de medicina inseridos neste cenário são 

peças fundamentais nesse processo, pois representam um importante canal de comunicação 

entre comunidade e a UBS, sendo imprescindíveis para transmissão de informação, 

monitoramento dos agravos e promoção de ações em conjunto, a fim de atenuar e controlar os 

agravos à saúde decorrentes da falta ou ausência de tratamentos adequados. 
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SÍFILIS CONGÊNITA: UMA ANÁLISE DA INCIDÊNCIA NO ESTADO DO 

TOCANTINS 

 

Bruno Xavier Calhau1, Ana Paula Brito de Sousa2, Maria Gorete Pereira3 

 

RESUMO 

O estado do Tocantins apresenta um alto índice de casos de sífilis congênita quando 

comparado à região norte e ao Brasil. Os motivos para explicar essa diferença e o aumento do 

número de casos em alguns anos são diversos como por exemplo a realização incompleta do 

tratamento, reinfecção da mãe pelo parceiro não tratado e a falta de acesso à informação 

sobre a patologia, além de possíveis maus pré-natais, já que foram achados casos em que a 

doença foi diagnosticada na mãe até mesmo pós parto, sendo que é preconizado os testes 

serem realizados na 1ª consulta do pré-natal, no 3º trimestre da gestação e no momento do 

parto.. O atendimento primário, as consultas de pré- natal, os exames realizados pelas 

UBSs, o acompanhamento individualizado e a medicina da família como um todo são 

ferramentas de extrema importância para combater essa patologia e evitar que ocorra a 

transmissão vertical, buscando um melhor prognóstico tanto para a gestante quanto para o 

bebê. Com base nos dados coletados pelo DATASUS no período de 2015 a 2019, foi 

realizado um estudo com o objetivo de analisar essa alta incidência de sífilis congênita no 

estado em relação ao número de casos no país. 

Palavras-chaves: sífilis; incidência; tratamento. 

 
 

ABSTRACT 

The state of Tocantins has a high rate of congenital syphilis cases when compared to the 

northern region and Brazil. The reasons for explaining this difference and the increase in the 

number of cases in some years are diverse, such as the incomplete treatment, the mother's 

reinfection by the untreated partner and the lack of access to information about the pathology, 

as well as possible bad prenatal care, since were found cases in which the disease was 

diagnosed in the mother even after delivery, when it’s recommended that the tests be 

performed at the 1st prenatal appointment, in the 3rd trimester of pregnancy and at the time of 

delivery. Primary care, prenatal appointment, tests performed by UBSs, individualized 
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follow-up and family medicine as a whole are extremely important tools to combat this 

pathology and prevent vertical transmission from occurring, seeking a better prognosis for 

both the mother and the baby. Based on data collected by DATASUS from 2015 to 2019, a 

study was carried out with the aim of analyzing this high incidence of congenital syphilis in 

the state in relation to the number of cases in the country. 

 

Key-words: syphilis; incidence; treatment. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A sífilis é uma doença infecciosa causada pela bactéria Treponema pallidum. Sintomas 

comuns podem incluir úlceras genitais, lesões cutâneas, meningite, doença aórtica e 

síndromes neurológicas. O diagnóstico é feito por sorologias. Todas as gestantes devem 

realizar o teste para diagnosticar a sífilis, pois a sífilis congênita pode causar aborto, má 

formação do feto e/ou morte ao nascer. O teste deve ser feito na 1ª consulta do pré-natal, no 3º 

trimestre da gestação e no momento do parto (independentemente de exames anteriores). O 

cuidado também deve ser especial durante o parto para evitar sequelas no bebê, como 

cegueira, surdez e deficiência mental. 

A sífilis pode ser transmitida de uma pessoa para outra durante relação sexual sem proteção, 

por transfusão de sangue contaminado ou pela transmissão vertical. A falta de 

acompanhamento no pré-natal atrelado à falta de informação sobre a doença são causas 

importantes no aumento da sífilis congênita no país. Por ser uma doença sexual, muitas vezes 

é encoberta por mulheres e homens, não relatando que estão com a patologia, o que facilita a 

transmissão em todas suas formas, por isso a realização dos teste nas UBSs, principalmente 

em grávidas no pré natal, é substancial, a fim de diminuir a incidência da doença e sua 

transmissão para o feto. 

O atendimento primário em UBSs, a medicina da família e as consultas pré-natais são 

substanciais para a diminuição dos casos da doença assim como um melhor prognóstico para 

mãe e bebê, uma vez que com esses meios pode-se ter um atendimento individualizado e um 

acompanhamento adequado de cada paciente, além de conseguir ter um esboço da situação da 

comunidade na qual a UBS atende. 

O tema em questão foi escolhido baseado no grande aumento de sífilis nos últimos anos em 

todo o mundo, tendo em vista que na população geral, estima-se que anualmente, ocorram 

cerca de 12 milhões de casos novos de sífilis mundialmente e que pelo menos meio milhão de 
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crianças nasçam com a forma congênita da doença, segundo os dados da OMS em 2017. 

Portanto a fim de analisar a situação da patologia nessa região, foi realizado esse estudo. 

 

OBJETIVOS 

 

Esse estudo objetiva analisar a incidência de sífilis congênita no neonato e a taxa de adesão ao 

esquema de tratamento tanto na gestante quanto no parceiro no estado do Tocantins, 

comparando com a região Norte e o país. Além de refletir o porquê dos resultados 

encontrados. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A sífilis é uma doença infecciosa produzida por uma bactéria, o Treponema pallidum, de 

transmissão predominantemente sexual. Se não tratada, a doença pode evoluir a estágios que 

comprometem a pele e órgãos internos, como o coração, fígado e sistema nervoso central. A 

sífilis congênita é decorrente da disseminação hematogênica da gestante não tratada ou 

inadequadamente tratada para o seu concepto, por via transplacentária. A transmissão pode 

ocorrer em qualquer fase da gestação e em qualquer estágio da doença, com probabilidades de 

50% a 100% na sífilis primária e secundária, 40% na sífilis latente precoce e 10% na sífilis 

latente tardia. É possível transmissão direta no canal do parto. Ocorrendo a transmissão da 

sífilis congênita, cerca de 40 % dos casos podem evoluir para aborto espontâneo, natimorto e 

óbito perinatal. 

A sífilis congênita é dividida em dois períodos: a precoce (até o segundo ano de vida) e a 

tardia (surge após segundo ano de vida). A maior parte dos casos de sífilis congênita precoce 

é assintomática (cerca de 70%), porém o recém-nascido pode apresentar prematuridade, baixo 

peso, hepatomegalia, esplenomegalia, lesões cutâneas (pênfigo sifilítico, condiloma plano, 

petéquias, púrpura, fissura peribucal), periostite, osteocondrite, pseudoparalisia dos membros, 

sofrimento respiratório com ou sem pneumonia, rinite sero-sanguinolenta, icterícia, anemia, 

linfadenopatia generalizada, síndrome nefrótica, convulsão e meningite, trombocitopenia, 

leucocitose ou leucopenia. Na sífilis congênita tardia, as manifestações clínicas são raras e 

resultantes da cicatrização da doença sistêmica precoce, podendo envolver vários órgãos. 

Práticas realizadas rotineiramente na assistência pré-natal são efetivas para a prevenção de 

casos. Óbitos por sífilis congênita em menores de cinco anos são considerados evitáveis com 

os recursos assistenciais disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). É um evento 

sentinela, já que pode ser evitado por ações de saúde eficazes e obriga a investigação 
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retrospectiva dos casos para obter informações sobre a assistência prestada e propor medidas 

pertinentes. 

Estimativas em relação ao número de casos de sífilis congênita são mais imprecisas. Na 

ausência de tratamento, a transmissão vertical da sífilis é elevada, podendo alcançar valores 

próximos a 100% nas formas recentes da doença. Entretanto, o diagnóstico e tratamento 

oportuno são altamente eficazes e reduzem a transmissão vertical em até 97%. 

O número de casos notificados dependerá, portanto, da capacidade de intervenção dos 

serviços para reduzir a transmissão vertical, diagnosticando e tratando adequadamente as 

gestantes e seus parceiros, mas também da capacidade de identificação e notificação dos casos 

de sífilis congênita. Sendo assim, um número baixo de casos de sífilis congênita não indica 

necessariamente um bom programa de controle da transmissão vertical, uma vez que casos de 

sífilis congênita podem estar ocorrendo, mas não notificados. Já um número elevado indica 

falhas no processo assistencial, com oportunidades perdidas de intervenção. 

A sífilis na gestante é um agravo de notificação compulsória para fins de vigilância 

epidemiológica desde 2005 e estima-se que apenas 32% dos casos são notificados, refletindo 

uma importante deficiência na qualidade dos serviços de assistência ao pré-natal e ao parto. A 

maioria das mulheres infectadas é identificada durante a gestação ou no momento do parto. 

No entanto, observa-se que entre 38% e 48% delas ainda chegam às maternidades sem 

resultados de sorologias importantes como, sífilis, toxoplasmose e HIV do pré-natal, 

necessitando assim de testes rápidos no momento do parto, que podem impedir que as ações 

preventivas da transmissão vertical sejam realizadas. Já a sífilis congênita tornou-se um 

agravo de notificação compulsória em 1986 e, no período de 1998 a 2005, teve 29.396 casos 

notificados, este número também é inconsistente com a realidade e parece refletir 

subnotificação. 

As atuais recomendações do MS para o rastreamento da sífilis durante o pré-natal devem ser 

realizadas na primeira consulta, ainda no primeiro trimestre, e no terceiro trimestre da 

gestação. Inúmeras evidências indicam que um acompanhamento pré-natal adequado é um 

importante fator de diminuição da incidência de agravos como baixo peso ao nascer, 

prematuridade, infecções congênitas e óbito perinatal. 

Um dos fatores que contribuem para uma incidência tão alta é a taxa de transmissão 

encontrada, superior a 30%; a forma grave dos casos de sífilis congênita, com três casos fatais 

e proporções elevadas de prematuridade e baixo peso ao nascer; aliada às falhas observadas 

na assistência, com início tardio do pré-natal, quebra na continuidade do cuidado com 
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mudança de unidade de saúde durante a assistência, dificuldades no diagnóstico da sífilis 

durante a gestação (ausente em 25% dos casos de sífilis congênita), falhas no tratamento da 

gestante e, principalmente, do parceiro; além de falta de orientações sobre a doença e sobre 

uso de preservativos, indicam que a qualidade e efetividade da assistência para a redução da 

transmissão vertical foi baixa. 

A ausência de ações de aconselhamento resultou no desconhecimento da própria realização do 

exame, inclusive em gestantes com exames reagentes. A sífilis exige tratamento com 

medicação injetável, mudanças de comportamento e exames seriados para controle de cura, o 

que provavelmente culmina em baixa adesão pela gestante que sequer sabe a doença que tem. 

Estudos realizados em outros contextos indicam falhas no manejo dos casos de sífilis na 

gestação, com predomínio daqueles de sífilis congênita considerados evitáveis. Entretanto, os 

não evitáveis por melhor atuação dos profissionais que prestavam a assistência pré-natal 

foram relatados nesses locais em decorrência de falha terapêutica, infecção tardia ou 

reinfecção,o que não se observou em diversos estudos já realizados no país. 

Estratégias inovadoras são necessárias, visando: à captação precoce das gestantes para o início 

da assistência pré-natal no primeiro trimestre gestacional; à garantia do diagnóstico da doença 

durante a gestação no menor prazo possível, permitindo o tratamento antes da 24ª à 28ª 

semana gestacional, quando é mais efetivo para o feto; e ao manejo clínico adequado da 

gestante e seu(s) parceiro(s), incluindo o aconselhamento sobre a doença e formas de 

prevenção. Assim, poderá haver aumento da adesão ao tratamento e redução da 

vulnerabilidade das mulheres e seus parceiros às DST. 

A ampliação da notificação dos casos de sífilis na gestação no SINAN, a busca sistemática de 

casos de sífilis congênita em todos os sistemas de informação e a melhoria do preenchimento 

das fichas de notificação e investigação são fundamentais para o melhor controle da doença. 

A investigação obrigatória da sífilis congênita como evento sentinela, é recomendação 

inadiável para a vigilância epidemiológica. 

A sífilis congênita é uma condição evitável desde que corretamente diagnosticada e tratada. A 

persistência de alta incidência da doença e de altas taxas de transmissão vertical, mesmo após 

o aumento considerável da cobertura de assistência pré-natal e do número médio de consultas 

com a instalação do SUS, indica que a qualidade da assistência é insatisfatória. 

A ocorrência de sífilis na gestação está associada à cor, ao baixo nível de escolaridade, às 

condições socioeconômicas piores, aos antecedentes de risco obstétrico, ao início tardio do 

acompanhamento pré-natal e ao número insuficiente de consultas. Em consequência a esses 
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fatores, a ocorrência de sífilis congênita está associada ao manejo inadequado dos casos com 

perda de oportunidade tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, à ausência de 

aconselhamento, à falta tratamento do parceiro e ao tratamento incorreto dos casos 

diagnosticados. 

MÉTODOS 

 

Este trabalho foi realizado a partir de informações encontradas no banco de dados oficial do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), além de artigos encontrados nos 

sites: Scielo, PubMed e LILICS. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi analisada a incidência de pacientes com sífilis congênita no período de 2015-2019 no 

Tocantins, totalizando 1149 casos. A taxa de casos oscilou, sendo o seu maior índice em 2017 

com 287 quadros e o menor em 2019 com 103. Nesse mesmo intervalo de tempo, 1774 

gestantes foram diagnosticadas com sífilis, dessas 14 sofreram aborto e 19 casos de 

natimortos, além disso ocorreram 13 óbitos por sífilis congênita em menores de um ano no 

período estudado. 

Das grávidas, 1049 realizaram o pré-natal, porém apenas 669 descobriram que eram 

portadoras de sífilis com as consultas, 400 descobriram logo no o parto/curetagem e 73 no 

pós-parto. 

Do total de casos, apenas 25 genitoras realizaram o tratamento completo e adequado, 740 

tiveram um tratamento inadequado, 331 não realizaram qualquer tipo de tratamento. Já os 

parceiros das gestantes diagnosticadas, somente 140 realizaram o tratamento, 777 parceiros 

não realizaram o tratamento. 

Durante o período de 2015 – 2018 o Tocantins teve a incidência de casos de 42,3, 

representando um alto índice em comparação com a região Norte e com o Brasil, que 

possuem a incidência de 24,2 e 31,4 respectivamente. Devido ao elevado número de casos no 

estado em questão também possui um alto coeficiente bruto de mortalidade por sífilis 

congênita, sendo 2017 o ano com o maior número com 28,1 a cada 100.000 nascidos vivos, 

sendo que o coeficiente do Brasil nesse mesmo ano foi de 8,5 óbitos por sífilis congênita para 

cada 100 mil nascidos vivos. 
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Esses resultados representam que o grande número de casos é devido a uma melhoria na taxa 

de detecção, associada ao crescimento nos índices de doenças sexualmente transmissíveis e 

uma falha no tratamento da doença ainda no período da gestação. Deve-se atentar ao fato de 

um acompanhamento pré-natal ineficaz, visto que nem todas as mães que o fizeram 

descobriram serem portadoras de sífilis, contribuindo assim para a ineficácia do tratamento 

preventivo da contaminação vertical, resultando em uma alta incidência de sífilis congênita no 

estado, com índices maiores do que da região Norte e do Brasil no mesmo período. Além das 

consequências na vida do bebê, ocorreram episódios de aborto, natimortos e óbitos situações 

que poderiam ser evitadas com o tratamento eficaz. Ademais, o baixo número de gestantes 

que realizam o tratamento adequadamente implica diretamente na alta taxa de sífilis 

congênita, consoante a isso, temos o elevado número de parceiros que não realizaram o 

tratamento, o que pode contribuir com o aumento de transmissão da doença para outras 

pessoas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dos dados coletados nota-se um alto índice de sífilis congênita no estado do 

Tocantins, representando um grave problema, necessitando de atenção e melhora em vários 

setores, sendo eles: o acompanhamento pré-natal, de início precoce para o quanto antes 

detectar já iniciar o tratamento materno e do parceiro para evitar a transmissão para o bebê e a 

reinfeção da mãe e demais pessoas. É preciso conscientizar ambos da importância de cumprir 

adequadamente todas as etapas do tratamento, pois muitos desconhecem a gravidade da 

doença e suas consequências, além de reforçar sobre a importância do uso de preservativos 

em relações sexuais, orientações sobre o uso e sobre como funciona o tratamento e o quanto 

esse é essencial para evitar os casos de sífilis congênita. 

Melhorar a qualidade do atendimento na assistência pré-natal também é fundamental, visto 

que os casos de sífilis congênita em que a mãe descobriu ser portadora da doença somente 

após o parto. Dessa forma, intensificar a importância dos profissionais de saúde de realizarem 

o teste de sífilis e demais IST’s nesse atendimento é primordial, também se faz necessário 

uma orientação nas UBS aos profissionais de como eles devem prosseguir com o atendimento 

e aconselhamento diante de uma gestante com o diagnóstico de sífilis, visto que todo o 
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tratamento e acompanhamento é fornecido pelo SUS, através dos atendimentos da medicina 

da família contribuindo assim no combate da sífilis congênita. 
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TELEMEDICINA E SUAS VARIÁVEIS NO CENÁRIO DE PANDEMIA NO BRASIL 

Guilherme Nunes Skripka 1, Ester Rocha Lopes2, Giovana Rocha Guida3 , Lucas Alves 

de Andrade 4 

 

RESUMO 

Telemedicina é definida como a oferta de serviços de tecnologias de informação e 

comunicação relacionados aos cuidados com a saúde, excepcionalmente em ocasiões em que 

a distância é um obstáculo. No cenário atual de pandemia do novo coronavírus, esses serviços 

vêm sendo vistos como uma ferramenta importante para o enfrentamento dos desafios 

contemporâneos dos sistemas de saúde universais. Esse estudo objetiva dissertar sobre os 

impactos, os desafios e a importância da telemedicina em meio a pandemia de Covid-19 no 

Brasil. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica qualitativa através de uma revisão sistemática 

da literatura a respeito do tema telemedicina datadas das últimas duas décadas, sendo baseado 

em artigos extraídos das plataformas Scielo, Lilacs, Revistas e Jornais Eletrônico, além das 

bases de dados do Conselho Federal de Medicina e suas resoluções. Os resultados mostram 

que a telemedicina permite aos pacientes um meio de rápido acesso às referências de alta 

complexidade, da possível resolubilidade no nível de atenção básica e da redução de 

encaminhamentos para atendimentos especializados, além de auxiliar durante o 

monitoramento e o cuidado individualizado da paciente. Porém, há dificuldades relacionados 

à implantação da telemedicina, podendo ser citado os requisitos de licenciamento dos 

provedores para atuação e pagamento, seguro de negligência médica para telemedicina, 

adesão a regulamentos de confidencialidade e segurança,  estabelecimento de protocolos para 

gerenciar testes de laboratório, prescrições e programação. Com isso, ressalta-se que apesar 

das dificuldades encontradas, a telemedicina possui alta relevância para a sociedade e para os 

profissionais da saúde, visto que diminui a sobrecarga do Serviço de Atenção Básica e 

promove o aprimoramento na atenção primária e no uso de diversos serviços para atender de 

forma remota a população que vive em locais com restrito acesso à saúde. 
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ABSTRACT 

Telemedicine is defined as the provision of information and communication technology 

services related to health care, exceptionally on occasions when distance is an obstacle. In the 

current pandemic scenario of the new coronavirus, these services have been seen as an 

important tool for facing the contemporary challenges of universal health systems. This study 

seeks to talk about the impacts, challenges and the importance of telemedicine against the 

Covid-19 pandemic in Brazil. A qualitative bibliographic research was carried out through a 

systematic literature review on the topic of telemedicine from the last two decades, based on 

articles extracted from the Scielo, Lilacs, Magazines and Electronic Newspapers platforms, in 

addition to the databases of the Federal Council of Medicine and its resolutions. The results 

show that telemedicine allows patients a means of quick access to highly complex references, 

possible resolution in the level of primary care and reduced referrals to specialized care, in 

addition to assisting in monitoring and individualized patient care. However, there are 

difficulties related to the implementation of telemedicine, such as the licensing requirements 

of providers for performance and payment, medical negligence insurance for telemedicine, 

adherence to confidentiality and security regulations, establishment of protocols to manage 

laboratory tests, prescriptions and programming. Thus, it is emphasized that despite the 

difficulties encountered, telemedicine has high relevance for society and health professionals, 

since it reduces the burden of the Primary Care Service and promotes improvement in primary 

care and in the use of various services. to remotely serve the population living in places with 

restricted access to health. 

 

Key-words: telemedicine; pandemia; health.. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Telemedicina, em sentido amplo, pode ser definida como o uso das tecnologias de 

informação e comunicação na saúde, viabilizando a oferta de serviços ligados aos cuidados 

com a saúde (ampliação da atenção e da cobertura), especialmente nos casos em que a 

distância é um fator crítico.¹ Acesso, equidade, qualidade e custo são os principais problemas 

enfrentados pelos sistemas universais de saúde em todo o mundo, em uma realidade na qual a 

população se apresenta crescentemente longeva e de mudanças nas características de saúde e 

doença, com particular prevalência de doenças crônicas. Nesse contexto, a telemedicina vem 
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sendo vista como uma ferramenta importante para o enfrentamento dos desafios 

contemporâneos dos sistemas de saúde universais.² 

Esse recurso viabiliza a oferta de serviços relacionados à saúde através da utilização 

de tecnologias de informação e comunicação, tendo grande relevância em casos nos quais a 

distância é um fator crítico, como na situação pandêmica pelo covid-19. A facilidade de 

contágio do vírus, o alto potencial de propagação da doença em espaços fechados, como 

hospitais e serviços de urgência, e a necessidade de se evitar uma busca em massa pelos 

serviços de saúde nas fases iniciais da epidemia tornam os serviços de telessaúde uma 

estratégia de cuidado fundamental, possibilitando que os usuários tenham informação 

qualificada e em tempo oportuno de como proceder em nível individual.4  Greenhalgh e 

colaboradores 5 apontam que serviços de atendimento on-line podem ser ferramentas 

importantes nos casos de pessoas com níveis de ansiedade elevados e/ou sintomas sugestivos 

de Covid-19 brandos ou com gravidade moderada. 

Com isso, o objetivo deste artigo é realizar uma breve discussão acerca do tema 

Telemedicina, direcionada a análise dos impactos, da importância e dos desafios frente ao 

atendimento durante a pandemia no Brasil. 

 

OBJETIVOS 

 

Discorrer acerca dos impactos, desafios e importância da telemedicina em meio a 

pandemia de Covid-19 no Brasil.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) define telemedicina como a oferta de 

serviços relacionados aos cuidados com a saúde, excepcionalmente em ocasiões em que a 

distância é um obstáculo, sendo que esse serviços são geridos por profissionais da área de 

saúde por meio de tecnologias de comunicação e informação, com o intuito de promover a 

troca de informações relacionadas ao diagnóstico, tratamento, prevenção e orientação no 

âmbito da saúde, além de envolver fins de pesquisas que visam a melhoria da saúde da 

comunidade.¹ 

 A implementação dos serviços de saúde por meio de tecnologias de comunicação teve 

início em meados da década de 1960, quando fez-se necessário a realização de telemetria de 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-96222020000200903#B14
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rádio a distância durante os primeiros voos espaciais tripulados, com o intuito de monitorizar 

os sinais vitais dos viajantes. ¹ 

 Durante a década de 1970, foram implementados os primeiros projetos com vídeos 

analógico e telemetria por rádio em países pioneiros, como Itália, EUA, Japão, Canadá e 

Inglaterra. Contudo, o baixo nível de evolução tecnológica na época levaram a gradual 

extinção dos projetos. Somente por volta dos anos de 1990, com advento da Rede Digital de 

Serviços Integrados (RDSI), de satélites de comunicação de dados e da Internet é que houve 

novamente o avanço da telemedicina por meio da criação da “American Telemedicine 

Association (ATA)”, responsável pela publicação do “Telemedicine Journal and e-Health” e 

pela realização de simpósios e congressos periódicos sobre telemedicina. Com o posterior 

crescimento dos grupos de telemedicina, atualmente se tornou uma realidade em diversas 

instituições nacionais de saúde implantadas pelo mundo.5 

 Além disso, dispositivos de medição biométricos, tais como monitores de frequência 

cardíaca, pressão arterial e de glicose no sangue são cada vez mais usados para acompanhar e 

gerenciar remotamente os pacientes com doenças agudas e crônicas. Nos países em 

desenvolvimento, a telemedicina tem o potencial de solucionar grandes desafios da saúde, 

nomeadamente na ampliação do acesso a serviços médicos especializados a locais que não os 

apresentam, na melhoria da qualidade da atenção à saúde, na redução do tempo gasto entre o 

diagnóstico e a terapia, na racionalização de custos e no apoio à vigilância epidemiológica, 

auxiliando na identificação e rastreamento de problemas de saúde pública¹ 

No Brasil, a telemedicina teve início na década de 1990, onde foram instituídos 

serviços como a TELECARDIO e ECG-FAX pelo InCor, garantindo a possibilidade de 

realizar e analisar eletrocardiograma à distância por médicos especializados. Além disso, foi 

implantado programas de videoconferência pela Rede Sarah, proporcionando a união de toda 

rede hospitalar para trocar informações clínicas e, somado a isso, houve o lançamento do 

serviço ECG-Home, que objetiva o monitoramento de pacientes em domicílio.4 

 A partir de então, a área de cobertura da telemedicina no Brasil continuou a evoluir. 

Começou a realizar teleconsultas com telepatologia e telerradiologia nos principais hospitais 

do país, como o Hospital Materno-Infantil de Recife.³ A criação da TeleSaúde passou a 

oferecer apoio e tele-assistência à domicílio e programas de tele-educação tornaram-se 

referência no âmbito de educação à saúde. A evolução tecnológica também proporcionou 

projetos de monitoramento de leitos à distância e integração de informações hospitalares e 

organização de imagens em rede.4 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-96222020000200903#B14
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-96222020000200903#B14
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 No Brasil, atualmente existem 25 instituições com telemedicina, destacando-se a 

Associação Brasileira de Telemedicina e o Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde, 

criado em 2002. Ainda nesse ano, o Conselho Federal de Medicina publicou a Resolução 

CFM nº 1.643/2002, que objetiva definir e disciplinar a prestação de serviços através da 

telemedicina.¹ 

Dentre os grandes marcos dos avanços dessa tecnologia no país, destaca-se o 

lançamento da Telemedicina pelo Programa “Institutos do Milênio”, o qual proporcionou o 

reconhecimento da telemedicina como área estratégica de pesquisa e mostrou a importância 

do seu incentivo no meio acadêmico. Além do mais, a construção do Projeto de Telemática e 

Telemedicina com amparo à Atenção Primária no Brasil, solicitado do Ministério da Saúde 

em 2006 e o início da realização do programa da Rede Universitária de Telemedicina (RUTE) 

da RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) que visa a criação de infraestrutura de 

videoconferência em hospitais universitários, realçam as perspectivas frente o interesse de 

proporcionar a modernização e melhora da qualidade dos serviços para a população.² 

 No cenário atual em meio a pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), 

responsável pela doença Covid-19, a telemedicina foi implantada pela Portaria MS nº 

467/2020, com caráter excepcional e temporário para atender a Emergência em Saúde Pública 

de Importância Nacional (ESPIN), declarada pela Portaria  MS nº 188/2020 e prevista no 

Artigo 3º da Lei nº 13.979/2020, com o intuito de diminuir a circulação de pessoas expostas 

ao Covid-19 e, consequente, a propagação do vírus.4 

 Como ações da telemedicina autorizada pelo governo, destaca-se o atendimento pré-

clínico, suporte assistencial, consulta, monitoramento e diagnóstico, sendo que serão feitas 

por meio de tecnologias da informação e comunicação que garantem a segurança dos dados e 

o sigilo no atendimento realizado diretamente entre médicos e pacientes.4 

 Nessa linha, é permitido aos profissionais da saúde a emissão de atestados ou receitas 

médicas por meio eletrônico, validados por assinatura eletrônica, uso de dados ligados à 

assinatura do médico ou o atendimento a alguns outros condições. Sendo assim, uma 

alternativa à crise sanitária atual. ¹ 

 

MÉTODOS 

 

  Para o desenvolvimento do presente artigo foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

qualitativa através de uma revisão sistemática da literatura acerca do tema telemedicina 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-96222020000200903#B14
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-96222020000200903#B14
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datadas das últimas duas décadas. Foram utilizados como base de dados as plataformas 

Scielo, Lilacs, Revistas e Jornais Eletrônico, além da base do Conselho Federal de Medicina e 

suas resoluções. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A telemedicina viabiliza a oferta de serviços relacionados à saúde através da utilização 

de tecnologias de informação e comunicação, tendo grande relevância em casos nos quais a 

distância é um fator crítico, como na situação pandêmica pelo covid-19. A facilidade de 

contágio do vírus, o alto potencial de propagação da doença em espaços fechados, como 

hospitais e serviços de urgência, e a necessidade de se evitar uma busca em massa pelos 

serviços de saúde durante a pandemia tornam os serviços de telessaúde uma estratégia de 

cuidado fundamental, possibilitando que os usuários tenham informação qualificada, tal como 

dúvidas sobre a doença, medidas de precaução, orientações quanto ao fluxo de atendimento e 

acompanhamento dos pacientes sob tratamento em tempo oportuno.4  

Serviços de atendimento on-line podem ser ferramentas importantes nos casos de 

pessoas com níveis de ansiedade elevados e/ou sintomas sugestivos de Covid-19 brandos ou 

com gravidade moderada.⁴ O telecovid proporciona aos pacientes um meio de rápido acesso  

às referências de alta complexidade, da possível resolubilidade no nível de atenção básica e da 

redução de encaminhamentos para atendimentos especializados, além de sua capacidade de 

auxiliar no monitoramento e controle do valor de entrega do cuidado ao indivíduo.² 

Nesse sentido, esta epidemia impôs mudanças no arcabouço legal que rege a prática de 

telessaúde no país, levando o Conselho Federal de Medicina a reconhecer o uso de 

ferramentas de telemedicina por profissionais médicos no intuito de orientar, encaminhar e 

monitorar pessoas suspeitas ou positivas para coronavírus.6 A partir disso, o Ministério da 

Saúde regulamentou o uso de telemedicina, excepcionalmente para o contexto da epidemia de 

Covid-19, com fins de prestação de abordagem pré-clínica, suporte assistencial, consulta, 

monitoramento e diagnóstico em todo o sistema de saúde brasileiro. Este foi um passo 

fundamental para que o teleatendimento passasse a constar oficialmente do protocolo nacional 

de manejo clínico deste problema no contexto da APS, o que resultou, entre outras coisas, na 

adoção por estados e municípios de centrais de teleatendimento como componentes essenciais 

de primeiro contato das pessoas com a rede de atenção à saúde.6 
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Entretanto, algumas dificuldades à implantação rápida e ampla da telemedicina têm 

sido apontadas por especialistas da área, que se acentuam neste momento da pandemia da 

COVID-19, como requisitos de licenciamento dos provedores para atuação e pagamento; 

seguro de negligência médica para telemedicina; adesão a regulamentos de confidencialidade 

e segurança; e estabelecimento de protocolos para gerenciar testes de laboratório, prescrições 

e programação.5 Por fim, destacam-se ainda limites concretos no uso da telessaúde, sobretudo 

em termos da assistência necessária a este período de epidemia. Embora visitas virtuais sejam 

mais rápidas do que as visitas pessoais, não trazem diagnóstico concreto. Nenhum aplicativo 

de telessaúde pode dizer conclusivamente a um paciente se ele está infectado com 

coronavírus, e os doentes selecionados “virtualmente” ainda necessitam de testes presenciais 

para identificar o vírus. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do cenário observado, a telemedicina torna-se um importante complemento 

acerca da atual pandemia. Ressalta-se que a adequada implantação dessas tecnologias 

aumenta a capacidade de atendimento do sistema de saúde, facilita o acesso das pessoas a 

orientações qualificadas e outros níveis de atenção, e auxilia no ordenamento do fluxo das 

pessoas no sistema. Além disso, tendo em vista o potencial de afastamentos laborais de 

muitos profissionais de saúde na vigência da epidemia, a telessaúde é uma possibilidade de 

estes trabalhadores atuarem remotamente. Portanto, apesar das dificuldades encontradas, a 

telemedicina se faz de suma importância para a população, uma vez que auxilia na resolução 

de dúvidas e no acompanhamento da saúde dos pacientes, como também para os profissionais 

de saúde, uma vez que evita a sobrecarga do Serviço de Atenção Básica. 

Sendo assim, é notável um grande êxito do Sistema Único de Saúde (SUS) na busca 

da saúde integral, haja visto que o atendimento a distância pode aprimorar de forma direta na 

atenção primária e na utilização de diversos serviços para atender remotamente pessoas que 

vivem em locais com pouca estrutura física ou com uma quantidade restrita de profissionais 

especialistas, ou ainda regiões em que o deslocamento do paciente é inacessível na busca de 

solução para o seu problema. 
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