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INTRODUÇÃO 

 

 A transformação demográfica brasileira é resultado da diminuição das taxas de 

mortalidade e fecundidade, o que resulta em aumento da população idosa e diminuição da 

população jovem (CARVALHO E RODRÍGUEZ-WONG, 2008). Essa mudança demográfica 

está relacionada diretamente à mudança epidemiológica, que pode ser caracterizada 

anteriormente com maior freqüência de doenças transmissíveis sendo que, aos poucos este 

perfil vem sendo substituído por doenças crônico-degenerativas e causado por fatores 

externos (BERENSTEIN & WAJNMAN, 2008). Ganha destaque, então, a osteoporose, uma 

doença caracterizada pela perda de densidade óssea conseqüente de um distúrbio 

osteometabólico, geralmente relacionada a hormônios responsáveis pela regulação do 

metabolismo ósseo, que aumenta a fragilidade e a incidência de fraturas (MENEZES, et al., 

2008). A probabilidade de adquirir a doença aumenta em pessoas do sexo feminino, idade, 

baixo peso corporal, consumo freqüente e elevado de álcool e cafeína, inatividade física, 

tabagismo, deficiência hormonal e fatores hereditários. 

 A idade avançada associada à presença de osteoporose aumenta a incidência de 

fraturas da parte proximal do fêmur. Para avaliar o nível de trabéculas ósseas desta parte do 

fêmur, utiliza-se a Classificação de Singh, a qual varia de VI à I, cujos graus representam a 

presença cada vez menor de trabéculas. Fêmures classificados a partir do grau III possuem 

indicativas de conterem osteoporose (ROCKWOOD, GREEN, BUCHOLZ, 1993). A 

gravidade das fraturas é enquadrada no Índice de Tronzo, o qual vai da classificação I à V, 

onde separa fraturas estáveis até instáveis e com presença de cominuições póstero mediais ou 

componente subtrocanteriano. 

 O tratamento para fraturas proximais de fêmur é cirúrgico e através da colocação de 

implantes, como placa parafuso-deslizante (DHS
® 

) , parafuso condiliano dinâmico (DCS
®
 ) 

ou hastes intramedulares (GUIMARÃES et al., 2007). Cada método dispõe de vantagens 
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particulares e podem causar seqüelas ao membro acometido, como coxa vara e coxa valga. 

Essas seqüelas são resultantes de alterações do ângulo cérvico-diafisário, que tem valor 

normal médio de 125° (ROCKWOOD, GREEN, BUCHOLZ, 1993). 

 

OBJETIVOS 

  

 Analisar a relação da angulação do colo cérvico-diafisário do fêmur com a gravidade 

das fraturas trasntrocanterianas nele ocorridas; 

 Avaliar as conseqüências resultantes de tais fraturas, como coxa vara e coxa valga, 

com base na escolha do implante cirúrgico. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da Universidade 

Federal de Rondônia para, em seguida, ser possível fazer uma busca de modo prospectivo. O 

estudo de caráter quantitativo prospectivo foi baseado no estudo de série de 13 casos através 

da realização de entrevistas devidamente estruturadas com questionário elaborado pelo grupo 

de pesquisa, além de realização de análises de radiografias utilizando a classificação nos 

Índices de Singh e Tronzo e também por meio de réguas e goniômetros foram feitas medidas 

do ângulo cérvico-diafísário no pré e pós-operatório de pacientes com fraturas 

transtrocanterianas do fêmur, ocorridas agosto de 2010 à julho de 2011. Além disso, foram 

analisados exames sanguíneos para a identificação de alterações comuns dos pacientes para 

posterior análise. O projeto foi realizado no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - localizado na 

Avenida Governador Jorge Teixeira em Porto Velho. Os critérios principais de inclusão dos 

pacientes foram: a fratura transtrocanteriana no fêmur; idade, devendo ter mais de 60 anos; e 

tipo de trauma, sendo a queda da própria altura o principal a ser buscado. Os critérios de 

exclusão foram os que estavam fora dos padrões mencionados anteriormente.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

 Foram avaliados 13 pacientes que se enquadravam na seleção com idade variando de 

60 à 90 anos, com diagnostico de fraturas transtrocanterianas de fêmur resultantes de queda da 

própria altura. O grupo era composto por sete mulheres e seis homens, dentre os quais dois já 

realizavam tratamento contra osteoporose. 

 Analisando-se os hábitos alimentares e estilo de vida dos pacientes, notou-se a 

predominância de sedentarismo e consumo diário e elevado de café, o que favorece o 

desenvolvimento da osteoporose. Porém, o consumo de leite e laticínios diariamente também 
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foram identificados na maioria dos pacientes, hábitos estes que atuam contra o 

desenvolvimento da osteoporose. 

 A verificação dos exames sanguíneos mostrou que todos os pacientes apresentavam 

hemoglobina reduzida e 12 dos 13 pacientes tinham o nível de hematócrito abaixo do normal. 

Apenas um paciente apresentou hematócrito em valor normal. Outros dados sanguíneos 

analisados, como TGO, TGP, uréia, creatinina, entre outros, apresentaram variação de 

normalidade, aumento e redução entre os pacientes. 

 Quanto às classificações de Singh e Tronzo, a pesquisa mostrou que há coincidências 

entre a menor classificação em Singh com a maior classificação em Tronzo, isto porque, 

quanto menos trabéculas ósseas o fêmur possuir (menor classificação em Sinhg) maior será a 

gravidade e instabilidade da fratura (maior classificação em Tronzo). A escolha do implante 

cirúrgico foi baseada no grau de instabilidade da fratura sendo que o DHS
® 

foi o material 

mais utilizado (TABELA 01). 

 

TABELA 01: ANÁLISE ENTRE A GRAVIDADE DA FRATURA E IMPLANTE 

ESCOLHIDO 

PACIENTES TRONZO SINGH MÉTODO 

ESCOLHIDO 

RESULTADO: 

ANGULAÇÃO 

EM 

S.B. III III Haste Intramedular Valgo 

E.D. III IV DHS Valgo 

G.M. II III DHS Valgo 

M.R II IV DHS Valgo 

B.F. III II DHS Valgo 

J.A. V II DCS Varo 

J.C. III IV Haste Intramedular Varo 

M.I. IV IV DHS Varo 

M.V. III IV DHS Normal 

C.T. V II DHS Valgo 

C.M. IV V DHS Normal 

L.C. I V DHS Varo 

S.S. III III DHS Valgo 

 

 Quanto à seqüela resultante do tratamento cirúrgico ao membro acometido, a 

TABELA 02 mostra que o implante DHS
® 

tende a deixar seqüelas principalmente em valgo 

aos pacientes, porém ocorreram seqüelas também em varo e, ainda, a ocorrência da angulação 

em valores normais – entre 120° e 130°. A haste intramedular causou deformidades em valgo 

e em varo e o DCS
® 

em varo. Ainda quanto à variação do ângulo cérvico-diafisário nota-se 
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que a utilização do implante DHS
® 

é responsável pelos maiores valores de variação, 

ocorrendo variação tanto positiva quanto negativa. 

  

TABELA 02: ANÁLISE DA VARIAÇÃO DO ÂNGULO CÉRVICO-

DIAFISÁRIO 

PACIENTES ÂNGULO PRÉ-

OPERATÓRIO 

ÂNGULO 

PÓS-

OPERETÓRIO 

VARIAÇÃO 

DO ÂNGULO 

RESULTADO: 

ANGULAÇÃO 

EM 

S.B. 122° 155° +33° Valgo 

E.D. 153° 150° -3° Valgo 

G.M. 123° 140° +17° Valgo 

M.R 104° 145° +41° Valgo 

B.F. 110° 155° +45° Valgo 

J.A. 120° 111° -9° Varo 

J.C. 120° 113° -7° Varo 

M.I. 93° 117° +24° Varo 

M.V. 125° 130° +5° Normal 

C.T. 100° 155° +55° Valgo 

C.M. 150° 130° -20° Normal 

L.C. 110° 105° -5° Varo 

S.S. 109° 155° +46° Valgo 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 Com os dados obtidos ao decorrer da pesquisa, pode-se verificar que é costume das 

pessoas idosas buscarem atendimento médico somente quando sofrem grandes agravos pois, 

dentre os 13 casos de idosos com fraturas transtrocanterianas do fêmur devido à queda de 

própria altura, seis pacientes possuíam indícios de terem osteoporose (pacientes classificados 

em Singh II e III) e apenas dois sabem que possuem a doença. A pesquisa mostrou, ainda, que 

não somente a fratura é meio de suspeita de osteoporose, mas a análise bem realizada de 

exames clínicos, principalmente sanguíneo, e uma anamnese bem sucedida evidenciam a 

doença. 

  O valor do ângulo após a fratura não foi fundamental para a escolha do tipo de 

material utilizado durante a cirurgia, pois houveram fraturas que possuíam ângulos 

aproximados porém foram tratadas com métodos diferentes. O ponto fundamental para a 

escolha dos métodos cirúrgicos foi a estabilidade ou instabilidade da fratura. Depois de 

ocorridos os tratamentos cirúrgicos das fraturas transtrocanterianas, o ângulo cérvico-

diafisário de sete dos 13 fêmures analisados apresentaram valores acima da média 
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considerada normal (125º), respeitando ainda o limite de vairação – até 130°, quatro ângulos 

cérvico-diafisários apresentaram valores abaixo de 120° e dois mantiveram-se entre os 

ângulos 120°-130°, sendo então classificados como normais. Ou seja, sete pacientes 

apresentaram seqüela em valgo, quatro em varo e dois não resultaram em valor anormal de 

angulação cérvico-diafisária. 
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RESUMO: Com o advento do aumento da expectativa de vida, a fragilização e o desgaste 

orgânico são inevitáveis e com isso, surgem as doenças crônico-degenerativas, entre as quais 

a osteoporose. A estimativa da incidência de quedas por faixa etária é de 28% a 35% nos 

idosos com mais de 65 anos e 32% a 42% naqueles com mais de 75 anos. Dos 89 casos de 

fraturas de fêmur, 58,43% apresentaram fraturas intertrocanterianas e 38,20% fraturas de colo 

de fêmur. O objetivo principal do trabalho é buscar um perfil epidemiológico dos pacientes 

com fraturas de fêmur proximal (colo e intertrocanteriana). O presente trabalho realizou um 

estudo epidemiológico de modo quantitativo, nos pacientes do Hospital de Base Ary Pinheiro 

em Porto Velho, Rondônia. A população de estudo são 23 pacientes portadores de fraturas de 

fêmur proximal, incluindo as fraturas de colo e intertrocanteriana, com 60 anos ou mais. Os 

instrumentos de coleta foram o uso de questionários e entrevistas, além de, radiografias , 

exame de Densitometria Mineral Óssea (DMO) e classificação de Singh. No estudo, dos 23 

pacientes com fraturas de fêmur proximal 57% eram homens com a média de idade de 79 

anos. Dos indivíduos analisados, 15 (65%) foram incluídos na etnia branca. Em relação aos 

hábitos de praticar exercícios cerca de 70% não realizavam qualquer atividade física. Sobre o 

lado acometido, cerca de 52% do lado direito e 48% do lado esquerdo. Em relação ao tipo de 

fratura 70% foi do tipo intertrocanteriana e 30% de colo. Após a análise dos dados pode-se 

delinear o perfil do paciente que sofre fratura do terço proximal do fêmur com leve 

prevalência dos homens sobre o incidente, com cerca de 79 anos, etnia branca, com 

osteoporose, não praticante de exercícios físicos, consumidor de café moderado, com fratura 

do tipo intertrocanterica. 

 

Palavras-chave: Idosos. Osteoporose. Fraturas de femur. 

 

ABSTRACT: With the advent of increased life expectancy, and the weakening organic wear 

is inevitable and with it come the chronic degenerative diseases, including osteoporosis. 

Estimates of the incidence of falls by age group is 28% to 35% in the elderly over 65 years 

and 32% to 42% in those over 75 years. Of the 89 cases of femur fractures, 58,43% had 

intertrochanteric fractures, and 38,20% for femoral neck fractures. The main objective of the 

work is to seek an epidemiological profile of patients with fractures of the proximal femur 

(neck and intertrochateric). This study conducted an epidemiological study in a quantitative 

way, the patients in Ary Pinheiro Base Hospital in Porto Velho, Rondônia. The study 

population is 23 patients with proximal femoral fractures, with 60 years or more. The 

instruments were collected using questionnaires and interviews, as well as x-rays, 

examination of bone mineral density (BMD) and classification of Singh. In the study of 23 

patients with proximal femoral fractures were 57% men with a mean age of 79 years. We 

evaluated 15 (65%) were include in Caucasians. Regarding the habits of exercising about 70% 

                                            

4
 Orientanda. 

5
 Orientador. 

6
 Co-orientadora. 



1077 

 

did not perform any physical activity. On the affected side, about 52% of 48% right and the 

left. Regarding the type of fracture type was 70% intertrochanteric and 30% neck. After 

analyzing the data, one can define the profile of the patient who suffers a fracture of the 

proximal femur with a slight prevalence of men over the incident, about 79 years, white 

ethnicity, with osteoporosis, non-practicing physical exercise, consumer moderate coffe with 

intertrochanteric fracture type. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A população acima de 60 anos era uma categoria de pessoas reconhecidamente de 

países considerados de primeiro mundo, atualmente, com as mudanças socioeconômicas, é 

uma realidade de países em desenvolvimento como o Brasil (KALACHE; VERAS; RAMOS, 

1987; PNAD, s/d). Com o advento do aumento da expectativa de vida, a fragilização e o 

desgaste orgânico são inevitáveis e com isso, surgem as doenças crônico-degenerativas, entre 

as quais a osteoporose (MENEZES, 2007; FRAZAO & NAVEIRA, 2006). 

A estimativa da incidência de quedas por faixa etária é de 28% a 35% nos idosos com 

mais de 65 anos e 32% a 42% naqueles com mais de 75 anos (BUKSMAN, 2008). As causas 

principais relacionadas à queda da própria altura estão associadas há fatores como gênero, 

faixa etária, sedentarismo, distúrbio de marcha e equilíbrio, herança genétic, história prévia de 

quedas, declínio cognitivo e visual. Logo, quando esses fatores estão acompanhados de baixa 

densidade mineral óssea, como a osteoporose, favorece a ocorrência de fraturas (BUKSMAN, 

2008; PINHEIRO & EIS, 2010).  

O tipo de fratura com maior relevância de morbidade e mortalidade em idosos é a 

fratura da extremidade proximal do fêmur (CUNHA & VEADO, 2006). Segundo Muniz et. 

al, dos 89 casos de fraturas de fêmur, 58,43% apresentaram fraturas intertrocanterianas e 

38,20% fraturas de colo de fêmur. A fratura de fêmur proximal influência diretamente na 

sobrevida dos pacientes idosos, de forma que a mortalidade nesse tipo de trauma pode chegar 

a 9% em 30 dias (SAKAKI, 2004; ROCHE; WENN; MORAN, 2005).  

O objetivo principal do trabalho é buscar um perfil epidemiológico dos pacientes com 

fraturas de fêmur proximal (colo e intertrocanteriana), com análise do gênero, etnia e idade 

prevalentes, além do tipo e lado da fratura, com análise das complicações durante a internação 

e pós cirurgia. 

 

METODOLOGIA 

 O presente trabalho realizou um estudo epidemiológico de modo quantitativo, nos 

pacientes do Hospital de Base Ary Pinheiro em Porto Velho, Rondônia. A população de 
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estudo são 23 pacientes portadores de fraturas de fêmur proximal, incluindo as fraturas de 

colo e intertrocanteriana (principais fraturas de fêmur proximal), de ambos os sexos, com 60 

anos ou mais, que tiveram como mecanismo de trauma a queda da própria altura. 

Os instrumentos de coleta e análise dos dados se utiliza de questionários e entrevistas, 

além de, radiografias em posição ântero-posterior (AP) e posterior (P) do quadril. Além da 

utilização de exame de Densitometria Mineral Óssea (DMO) e da classificação de Singh, 

visualizada no raio-X, foram utilizadas para o diagnóstico de osteoporose.  

 

RESULTADOS 

Após a coleta de dados, verificou-se que dos 23 pacientes com fraturas de fêmur 

proximal havia 10 mulheres (43%) e 13 homens (57%) com a média de idade entre eles de 79 

anos. Dos indivíduos analisados, 15 (65%) foram incluídos na etnia branca, 5 (22%) na etnia 

parda e 3 (13%) na categoria afro. Em relação aos hábitos de praticar exercícios cerca de 70% 

não realizavam qualquer atividade física e 30% relataram praticar alguma atividade durante o 

dia. Sobre os fatores de riscos para a osteoporose, 16 pessoas (69%) relataram consumir café 

diariamente, 9 disseram consumir álcool pelo menos uma vez na semana e 11 (48%) referiram 

o uso de cigarro diariamente. 

A maioria das fraturas de fêmur proximal, cerca de nove ângulos cervicodiafisários 

(ACD) apresentou coxa valga, ou seja, ângulo acima de 125º. Sendo que, cerca de 52% do 

lado direito e 48% do lado esquerdo e, em relação ao tipo de fratura, 70% foi do tipo 

intertrocanteriana e 30% de colo. 

 No estudo, dos 23 pacientes estudados, cerca de 16 foram diagnosticados com 

osteoporose, 13 indivíduos apresentaram linhas de Singh de I a III, demonstrando indícios de 

osteoporose e 4 apresentaram linhas de Singh IV ou V, mas com desintometria óssea positiva 

para osteoporose. 

Das complicações durante a internação, houve quatro casos, como aparecimento de 

hematoma em coxa direita, de dores abdominais, astenia, demência e embolia gordura que 

resultou em falecimento de um paciente. Das complicações pós-cirúrgicas, houve relatos de 

migração do parafuso e falecimento de um paciente logo após a cirurgia. 

 

DISCUSSÃO 

 

Após a análise dos dados pode-se delinear o perfil do paciente que sofre fratura do 

terço proximal do fêmur com leve prevalência dos homens sobre o incidente, com cerca de 79 
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anos, etnia branca, com osteoporose, não praticante de exercícios físicos, consumidor de café 

moderado, com fratura do tipo intertrocanterica. 

A amostra teve a maioria pertencente a etnia branca (65%) em comparação com a afro 

e parda. A ocorrência de osteoporose e fraturas no homem deve ser considerada um problema 

de saúde, no estudo houve leve prevalência de homens (57%). Cerca de 17 indivíduos (74%) 

foram diagnosticados com osteoporose, os outros pacientes não foram diagnosticados por 

disponibilidade de realização do exame densitometria mineral óssea. 

Os fatores de risco mais relevantes, tanto para homens como para mulheres, são: baixo 

índice de massa corporal, Densitometria Mineral Óssea (DMO) baixa, história familiar, 

fratura prévia, fumo e álcool (OLIVEIRA & GUIMARÃES, 2010). Contrapondo os fatores 

de riscos, a atividade física tem sido referida como fator que contribua para o aumento da 

massa óssea, diminuindo consequentemente o risco de fraturas, embora apenas 30% dos casos 

pesquisados pratiquem alguma atividade. 

 A implicação de um aumento do ACD em relação ao ângulo padrão (125º), coxa 

valga, pode causar alongamento do membro e maior sobrecarga na cabeça do fêmur, além de 

diminuição da carga sobre o colo e da efetividade dos abdutores
 
(HAMILL & KNUTZEN, 

1999).  

Sobre o lado acometido, cerca de 52% do lado direito e 48% do lado esquerdo e, em 

relação ao tipo de fratura, segundo Rocha et. al. (2001), o lado direito foi acometido em 514 

vezes (48,77%) e o lado esquerdo em 540 (51,23%), quando se consideraram os casos de 

fratura do terço proximal do fêmur. Não há diferenças relativamente significativas em relação 

ao lado da fratura, confirmado por alguns estudos. Em relação ao tipo de fratura 70% foi do 

tipo intertrocanteriana e 30% de colo, representando as duas fraturas principais de fêmur 

proximal em vários estudos sobre esse assunto (MUNIZ, 2007). 

Das complicações durante a internação, houve quatro casos, como aparecimento de 

hematoma em coxa direita, de dores abdominais, astenia, demência e embolia gordura que 

resultou em falecimento de um paciente. Das complicações pós-cirúrgicas, houve relatos de 

migração do parafuso e falecimento de um paciente logo após a cirurgia. Contudo, a própria 

internação e o longo período de espera pela cirurgia implicam em complicações respiratórias, 

infecciosas e cardiovasculares que podem levar o paciente à morte (ROCHE; WENN; 

MORAN, 2005; FORTES, 2008). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos resultados não tem valor estatisticamente significativo, pois, não se tem 

uma amostra considerável para a realização de comparações e resultados finais. Apesar disso, 

pode-se constatar houve uma pequena prevalência de homens, de etnia branca, com faixa 

etária aproximada dos 79 anos. Além disso, houve a prevalência de fraturas do tipo 

intertrocanteriana, do lado direito. 

 O relato de seis casos de complicações na internação e pós cirurgia, deve servir para 

alertar o tempo em que esses indivíduos esperam para que a cirurgia seja realizada, 

ocasionando em complicações graves, como tromboembolismo e risco de infecções, levando 

até a morte. Além disso, houve problemas estruturais do hospital durante o estudo, como a 

realização de exames de densitometria óssea devido à falta de ambulâncias que pudessem 

locomover os pacientes até o local do exame e, até a realização de um simples raio-X faltou 

para análises pós-cirurgicas, dificultando, assim, a concretização do estudo.  
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RESUMO: A melhora da qualidade de vida e o avanço da medicina acarretaram um aumento 

da população idosa e a incidência de doenças da idade. A osteoporose, caracterizada pela 

deterioração da microarquitetura óssea, é uma delas, sendo uma ameaça para 24 milhões de 

pessoas. Essa doença é responsável por um maior risco de fraturas, em especial no fêmur 

proximal, responsável por altos índices de morbidade e mortalidade. Vários exames são úteis 

para se diagnosticar a osteoporose, sendo eles hemograma, cálcio urinário, radiografias e 

Densitometria Óssea. O índice de Singh e a Classificação de Tronzo são usadas para 

classificar as trabéculas ósseas e as fraturas, respectivamente. Esse estudo se realizou para 

analisar a relação da osteoporose com a gravidade das fraturas de fêmur proximal. De caráter 

quantitativo prospectivo, feitas entrevistas com pacientes do Hospital de Base Doutor Ary 

Pinheiro com fratura de fêmur proximal e feita analises dos exames destes. Notou-se uma 

maioria masculina, de idade avançada, da raça branca e IMC normal. Foi relatado bom 

consumo de leite e laticínios, mas preocupantes valores de etilismo, tabagismo e, 

principalmente, consumo de cafeína. Em relação aos exames, percebe-se uma relação direta 

com a baixa densidade mineral óssea, classificada pelo índice de Singh e a gravidade da 

fratura, por Tronzo. Das 6 DMO realizadas, todas indicaram osteoporose. A partir disso, nota-

se a necessidade de investir na prevenção da osteoporose e seus agravos, a fim de se garantir 

qualidade de vida e menores gastos públicos com as fraturas causadas por ela.  

 

INTRODUÇÃO  

O envelhecimento da população devido aos fatores como a melhoria da qualidade de 

vida e avanço da medicina traz consigo doenças próprias de idade mais avançadas, dentre elas 

a osteoporose. Especula-se que mais de 200 milhões de mulheres no mundo possuam 

osteoporose, sendo que o número de fraturas decorrentes desta a cada ano passe de 1,66 

milhões para 6,26 milhões em 2050. Essa doença é caracterizada por um distúrbio 

ostemetabólico que provoca a deterioração da microarquitetura óssea, maior fragilidade do 

esqueleto e redução da densidade mineral óssea, sendo por isso, responsável por um aumento 

no risco de fraturas(CANDELORO & SILVA, 2010) (CARVALHO E RODRÍGUEZ-

WONG, 2008) (KALACHE, 2007). 
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Alguns fatores são considerados como risco para a ocorrência dessa doença, como 

sexo e baixo Índice de Massa Corporal. Além disso, ser pertencente a raça branca também é 

um fator de risco, assim como a hábitos de consumo excessivo de álcool, uso de tabaco e 

herança genética. A alimentação rica em cálcio durante a vida também pode interferir na 

remodelação óssea, assim como uso frequente de medicamentos como corticoides e antiácidos 

(COSTA-PAIVA, 2007).  

As fraturas de fêmur proximal são complicações comuns dessa doença, sendo 

responsáveis por índices de incapacitação de 10 a 20% e de mortalidade entre 20 a 35% 

(PINHEIRO, 2008). Além disso, é comum a variação no ângulo cérvicodiafisário, provocando 

coxa vara ou coxa vara.  

 Alguns exames complementares são úteis a fim de se diagnosticar precocemente a 

osteoporose, como hemogramas e cálcio urinário (MUNIZ, 2007). Além desse, há o Índice de 

Singh, obtido por análise de radiografias através de classificação das trabéculas ósseas. A 

Densitometria Óssea é útil para diagnóstico precoce de osteoporose (MENEZES, 2008). 

Quando ocorrem fraturas, a Classificação de Tronzo indica a gravidade destas (KÖBERLE, 

2001). 

A partir disso, o trabalho buscou traçar um perfil anátomo fisiológico Buscar um perfil 

anátomo fisiológico do colo do fêmur, tanto pela sua angulação cervicodiafisária, quanto 

pelas características osteoporóticas, para se caracterizar a população da Amazônia Ocidental, 

analisando a relação da osteoporose com a classificação das fraturas, através dos Indices de 

Singh e Classificação de Tronzo. 

 

METODOLOGIA  

A pesquisa é de caráter quantitativo prospectivo e foi aprovada pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Federal de Rondônia. Foram realizadas entrevistas com pacientes 

do Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro para o enquadramento do grupo de risco indicados 

pelo ―Projeto Diretrizes: Osteoporose em mulheres pós menopausa‖ (COSTA-PAIVA et al, 

2002). A partir disso, radiografias, radiografias para avaliação de pré- operatório foram 

analisadas com de réguas e goniômetros para a caracterização e variação do ângulo cérvico- 

diafiisário com a fratura e após a redução operatória. Também foram necessários hemogramas 

e raios X para avaliar o grau de osteoporose, de acordo com a Classificação de Singh e o tipo 

de fratura com a Classificação de Tronzo. Foi realizada uma análise sobre a necessidade da 

realização do exame de Densitometria Óssea indicada pela Fundação Brasileira de 

Osteoporose, para assim ter-se uma confirmação no diagnóstico desta patologia.  
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 Os fatores de inclusão são o paciente possuir fratura no fêmur proximal, ter mais que 

60 anos, ter sofrido queda da própria altura. Os fatores de exclusão são os que não se 

enquadram as características já descritas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Foram realizadas 26 entrevistas, sendo que:13 eram do sexo feminino e 12 do 

masculino, idade média de 76,4 anos, maioria da raça branca, com IMC de valor normal.A 

maioria da raça branca e a idade avançada corrobora com os estudos de Horovitzet al (2003), 

que cita ambos os fatores como responsáveis por baixa DMO. Diferente do que foi encontrado 

em outros estudos, em que por volta de 40 a 50% das mulheres sofrerão fraturas em 

decorrência da osteoporose, enquanto que isso acontece com 25 a 33% dos homens. Já o IMC 

médio classificado como normal vai contra outros estudos pois o IMC baixo é tido como 

responsável por maior frequência de fraturas pela menor capacidade de absorver o impacto 

(COSTA-PAIVA, 2007) 

Sobre os hábitos de vida, os entrevistados relataram ter consumo regular de leite e 

derivados em sua maioria (22 e 20 pessoas, respectivamente). Isso é importante, uma vez 

queo suprimento dietético de cálcio biodisponível é necessário para garantir a massa óssea 

máxima conforme o programa genético individual (LANZILLOTTI, 2003). Contudo, o 

etilismo e o tabagismo mostraram-se importantes, em que 13 pessoas se declararam fumantes 

e 10 consumiam álcool regularmente, sendo esses dois hábitos prejudiciais a qualidade óssea 

(Ibidem). O consumo de café é comum em 22 entrevistados, foto importante, ao passo que a 

cafeína é responsável pela redução da absorção de cálcio (LANZILLOTI apud WEAVER et 

al, 2003). 

Ao comparar os níveis de Singh com a classificação de Tronzo para fraturas, nota-se 

uma relação direta com a qualidade óssea e a gravidade da fratura, em que os pacientes com 

índice de Singh entre I e III possuíam a Classificação de Tronzo entre III e V, sendo elas as 

mais graves. Sobre o ângulo cévicodiafisário, nota-se uma maior variação nos casos de 

classificações de Singh e Tronzo desfavoráveis aos pacientes.  

Houve indicação para o exame de DMO na maioria dos pacientes, contudo, apenas 6 a 

realizaram. Desses, todos apresentaram densidade mineral óssea diagnosticada como 

osteoporose. 
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Gráfico 1- Classificação de Singh e Tronzo dos pacientes que realizaram o exame de 

Densitometria Óssea 

 

De acordo com o gráfico 1, percebe-se que nenhum dos pacientes que realizaram o 

exame de DEXA não foram classificados com o Índice de Singh VI, que identifica uma boa 

qualidade óssea. Além disso, esses pacientes sabidamente com osteoporose apresentaram 

índices de Singh entre II a V, mostrando sua baixa densidade mineral óssea. Sobre a 

Classificação de Tronzo, nota-se que os pacientes apresentam uma maioria de fraturas 

classificadas em I, sendo ela estável.. Contudo, nota-se fraturas de maior gravidade como a de 

Tronzo IV. 

 

CONCLUSÃO  

A partir do exposto nota-se que a osteoporose deve ser um foco de prevenção na 

Amazonia Ocidental, pois fraturas de fêmur proximal tendem a se relacionar com essa 

enfermidade. Além disso, os hábitos protetores, como os dietéticos e a prática de exercícios, 

não são muito explorados pelos pacientes. Já os fatores de risco, como o tabagismo, etilismo e 

consumo de cafeína, são elevados. Há necessidade de se prevenir maiores agravos, como 

fraturas, uma vez que uma história patológica pregressa e exames complementares podem 

auxiliar no diagnostico de osteoporose, como se notou presente na maioria dos pacientes 

estudados. 

É de interesse público que se invista em medidas de prevenção a osteopose, trazendo 

benefícios não só individuais, como a melhor qualidade de vida e menor morbidade, mas 

também coletivos, como menores gastos com saúde pública.  
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RESUMO: Com o aumento da expectativa de vida no Brasil e no mundo, estudos apontam 

para a necessidade de enfatizar as doenças que acometem grande parte da população senil. 

Uma patologia importante e de destaque nesse estudo é a osteoporose. O trabalho em questão 

evidenciou a triagem do paciente idoso a fim de chegar a um diagnóstico de osteoporose. No 

método de triagem foi utilizado como métodos: questionário aplicado aos pacientes, exames 

laboratoriais de cálcio sanguíneo e urinário. Se o paciente em estudo apresentasse algum 

exame fora do padrão de normalidade, e somado aos hábitos de vida buscado no questionário 

resultasse em um padrão de suspeita da doença, era encaminhado a fazer o exame de 

densitometria óssea (DEXA), que é padrão ouro para diagnóstico de osteoporose. Dessa 

forma, o presente estudo teve uma amostra de 26 pacientes. Todos apresentavam algum fator 

de risco quando abordados no questionário, como dieta pobre em verduras, consumo 

excessivo de café, tabaco e álcool, além de baixa atividade física. De 26 pacientes, 6 foram 

encaminhados para DEXA, e todos esses pacientes apresentavam osteoporose no diagnóstico 

final. 

 

Palavras-chave: Osteoporose. Cálcio sanguíneo e urinário. Densitometria óssea. 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil é importante o estudo da população idosa, uma vez que essa ultimamente vem 

se destacando no cenário de qualidade e expectativa de vida. A população senil então se 

tornoucada vez mais populosa, e consequentemente a preocupação com suas patologias deve 

merecer um destaque especial (CARVALHO & RODRÍGUEZ-WONG, 2008). 

 Uma patologia que merece destaque é a osteoporose. Evidenciou a busca do perfil dessa 

população através da pesquisa de hábitos de vida e relacionou com exames laboratoriais como 

cálcio sanguíneo, urinário e desintometria óssea (DEXA). 

O íon cálcio é um dos principais constituintes minerais do osso, além de ser importante 

para as funções celulares. (GUYTON & HALL, 2006). Avaliar o cálcio sanguíneo é uma 

ferramenta necessária e complementar a outros exames, uma vez que quanto menor a sua taxa 

no sangue, maior a incidência de fraturas. Isso porque baixos níveis de cálcio sanguíneo leva 
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um desequilíbrio no organismo, uma vez que altera a homeostase. O metabolismo, a fim de 

equilibrar essas taxas tira cálcio do osso, o que leva a uma fragilidade (RIGGS; MELTON, 

1987). 

Nessa perspectiva se destaca o exame de cálcio urinário, o qual quantifica e analisa os 

níveis de cálcio urinário, pois a literatura atual relaciona uma alta ingestão de proteínas com a 

perda de cálcio na urina, sendo assim fator de risco para osteoporose. Ao se diagnosticar uma 

urina com valores de cálcio acima de 4 mg por decilitro dá-se o nome de 

hipercalciúria(BRICKS; LINS; OLIVEIRA, 2005). 

Dessa forma é importante entender que a deficiência do íon cálcio no organismo está 

relacionada a fragilidade óssea, e portanto correlacionada com a maior probabilidade de 

ocorrer fraturas. 

Em relação aos hábitos de ingerir leite e seus derivados, a literatura atual destaca uma 

dieta rica em alimentos com cálcio como prevenção para a doença. Uma dieta pobre em cálcio 

somada a outros fatores como tabagismo, uso frequente de cafeína, e baixa atividade física é 

associado a osteoporose (FROES; PEREIRA & NEGRELLI, 2002). 

Uma alimentação rica em verduras de coloração escura é importante para a prevenção da 

doença em estudo, pois são alimentos ricos em vitamina D. Essa vitamina na presença de sol 

levará à absorção de cálcio nos ossos, e consequentemente maior rigidez e menor 

probabilidade de ter um acometimento de fratura (GUYTON & HALL, 2006). 

Assim, dieta alimentar e os hábitos de vida são importantes fatores que unidos aos exames 

laboratoriais são indicativos para que seja solicitado um DEXA. 

 O exame padrão-ouro para osteoporose é chamado de desintometria óssea (DEXA). São 

analisados pacientes com alto risco de doença metabólica óssea, de modo que se verifica a 

severidade de perda óssea, contribuindo para o diagnóstico da osteoporose (NECO, 1994). 

Os objetivos específicos desse estudo são: verificar a incidência de fraturas no fêmur e 

correlacionar com a calcemia no sangue e na urina; relacionar os exames laboratoriais com o 

questionário aplicado e aplicar o teste de densitometria óssea a fim de determinar a taxa de 

perda óssea em pacientes propensos a osteoporose. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa tem caráter quantitativo e prospectivo. Em relação a população são pacientes 

que se encontram na Ala de Ortopedia do Hospital de Base Ary. Pinheiro. A amostra conta 

com pacientes com fraturas de fêmur proximal osteoporótica. 
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 Os critérios de inclusão são:pacientes com mais de 60 anos com fratura de fêmur 

proximal e mecanismo de trauma: queda da própria altura.E os critérios de exclusão são: 

pacientes que não assinem Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); pacientes 

com menos de 60 anos; mecanismo de trauma: acidentes.Sobre instrumentos de coleta e 

análise de dados temos: 

 Radiologia: raios X; 

 Régua de marcação de ângulo de fratura; 

 Goniômetros usados no pré e pós-operatórios; 

 Hemogramas com análise de hemoglobina, hematócrito, plaquetas, leucócitos, além de 

pedido de sódio, potássio e cálcio ionizado, além de análise de ALT, AST, uréia e 

creatinina. O valor referencial usado para cálcio sanguíneo é: 1,17 nmol/l a 1,32 

nmol/l. 

 Análise de Urina 24 horas.O valor referencial usado foi: hipercalciúria para valores 

acima de 4 mg em um período de 24 horas ou em um total de volume de urina ao dia. 

 Exames de Densitometria Óssea (DEXA) realizados na Clínica Maria do Carmo, 

conveniada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e analisados segundo a Tabela de 

―Indicações para o uso da densitometria‖ feito pela Fundação Nacional de 

Osteoporose (índice de NOF). Os valores de referência são aqueles inferiores a -2,5 de 

densidade mineral óssea. 

 E por fim usou-se de questionários elaborados pelo grupo de pesquisa juntamente com 

seus orientadores, que eram aplicados diariamente nas visitas feitas ao Hospital. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto coletou dados de 26 pacientes. Em relação ao cálcio sanguíneo uma amostra 

com 17 pacientes que fizeram o exame, 6 tiveram os valores abaixo do nível de referência. E, 

sobre o cálcio urinário dos 12 pacientes que fizeram os exames, 8tiveram resultados acima 

dos valores referenciais. 

Em relação a indicação de realizar o exame de densitometria apenas os pacientes que 

apresentavam hábitos de vida relacionados a predisposição a osteoporose somados a algum 

padrão de anormalidade de exame de cálcio urinário ou sanguíneo, ou ambos, eram levados a 

realizar o DEXA. Aqueles pacientes que tiveram indicação foram levadosa calcular o NOF 

(índice feito pela Fundação Nacional de Osteoporose) em que leva em consideração itens 
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como idade, peso, história familiar de osteoporose, história recente de fratura em membros 

superiores ou inferiores e histórico de uso de tabaco. 

O gráfico 1 representa os dados de 6 pacientes que realizaram a densitometria óssea e 

a relação com os hábitos de vida e dieta alimentar. Os resultados foram que a grande 

percentagem ingeria leite com certa rotina, além de laticínios e consumo de verduras. Porém, 

100% dos pacientes que realizaram DEXA e tiveram seus resultados confirmados faziam 

consumo excessivo de cafeína, 83,3% desses pacientes não realizavam atividade física. E 

66,6% dos pacientes usavam tabaco e álcool com frequência. 

No segundo gráfico está a relação de pacientes que realizaram DEXA e os resultados 

dos exames de cálcio sanguíneo e urinário. O resultado da pesquisa mostrou forte relação dos 

exames laboratoriais com o diagnóstico de osteoporose. Dos 6 pacientes, 50 % apresentaram 

os exames de cálcio sanguíneo alterados, e 83,3% dos 6 pacientes tiveram exames de cálcio 

urinário fora do padrão de normalidade. O que demonstra uma relação dos exames 

laboratoriais com o diagnóstico de osteoporose. 

 

Gráfico 1- Relação de pacientes que realizaram DEXA (6 pacientes) e hábitos de vida.

 

 

Gráfico 2- Exames alterados de cálcio sanguíneo e urinário relacionados com os pacientes que 

realizaram DEXA. 
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Os valores dos exames de densitometria foram todos satisfatórios, uma vez que 

comprovou a suspeita de osteoporose, e fechou assim o diagnóstico.Na triagem de 6 pacientes 

que fizeram o exame, todos apresentaram fragilidade óssea. 

 

CONCLUSÃO 

O projeto conseguiu relacionar fatores clínicos do questionário com exames 

laboratoriais que levaram a suspeitar de uma possível doença. Aqueles pacientes com suspeita 

de osteoporose pela triagem eram levados a realizar a DEXA. Isso foi importante uma vez que 

a DEXA é um exame de alta tecnologia, oferecido em poucos lugares em Porto Velho, 

principalmente quando se fala em rede pública, de modo que devem ser encaminhados apenas 

aqueles pacientes com suspeita de ter fragilidade óssea. Assim, o estudo provou através de 

dados quantitativos que ao associar exames de cálcio sanguíneo e urinário com características 

clínicas são etapas importantes do processo evolutivo ao diagnosticar uma osteoporose. 
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RESUMO: Este estudo teve como objetivo isolar e caracterizar peptídeos bioativos da 

secreção cutânea de Leptodactylus knudseni, bem como caracterizar a estrutura primária 

peptídeos/proteínas purificados, e testar atividade dos peptídeos contra Leishmania 

amazonensis e Plasmodium falciparum. O isolamento foi realizado por sistema RP-HPLC e 

sua caracterização por espectrometria de massa MALDI/TOF
2
. Os dados dos peptídeos 

sintetizados fazem parte da dissertação de mestrado de José de Lima Cardoso Filho – 

UNIR/2011, no qual coube a este trabalho os testes de tais peptídeos com Leishmania 

amazonensis, Plasmodium falciparum.  

 

Palavras-chave: Leptodactylus knudseni. Peptídeos. Proteínas. 

 

ABSTRACT: This study aimed to isolate and characterize bioactive peptides from skin 

secretions of Leptodactylus knudseni, and characterize the primary structure of peptides / 

proteins purified, and test activity of peptides against Leishmania amazonensis and 

Plasmodium falciparum. The isolation was performed by RP-HPLC system and its 

characterization by mass spectrometry MALDI/TOF
2
. The data of the synthesized peptides 

are part of the dissertation of José Cardoso de Lima Filho - UNIR/2011 in which this work 

was given to the testing of such peptides with Leishmania amazonensis, Plasmodium 

falciparum. 

 

Keywords: Leptodactylus knudseni. Peptides. Proteins. 

 

INTRODUÇÃO 

As doenças infecciosas estão entre as principais causas de morte da população 

humana. Esse fato é devido, em grande parte, ao surgimento de microorganismos 

multirresistentes aos antibióticos. Portanto, apesar da disponibilidade de um grande número 

de antibióticos de última geração, torna-se ainda fundamental buscar compostos que possam 

atuar como novas drogas a serem utilizadas no combate as doenças infecciosas (Lohner & 

Staudegger,2001). 

Peptídeos antimicrobianos são um componente evolutivamente conservado da resposta 

imune inata, que é o principal sistema de defesa para a maioria dos organismos vivos, e são 

encontrados em todas as classes da vida, que vão desde os procariontes aos seres humanos 
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14
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(Zasloff, 2002; Boman, 1995). Eles representam uma nova família de antibióticos, que 

estimulam a pesquisa e interesse clínico como novas opções terapêuticas para infecções 

causadas por bactérias multirresistentes (Wu, et al.,1999). 

Peptídeos antimicrobianos são geralmente definidos como peptídeos de menos de 100 

resíduos de aminoácidos com uma carga geral positiva (geralmente +2 a +9), provocado pela 

presença de múltiplos resíduos lisinas e de arginina e uma porção substancial de resíduos 

hidrofóbicos. Atualmente, mais de 800 peptídeos antimicrobianos com várias seqüências 

diferentes têm sido isoladas de uma vasta gama de organismos (Giuliani et al., 2007). 

Juntamente com sua atividade antimicrobiana direta contra bactérias gram-positivas e gram-

negativas, estes peptídeos desempenham funções adicionais como antibióticos contra fungos 

(Mohammad et al., 1995) e protozoários (Aley et al., 1994) com micro molar ou 

submicromolar concentrações inibitórias mínimas (MIC) (Hancock et al., 1998). 

Em anuros, peptídeos antimicrobianos são sintetizados e armazenados em glândulas na 

pele (Rollins-Smith et al., 2005). Tais peptídeos possuem cada um, uma seqüência singular 

e/ou estrutura secundária, que poderia ser parte de uma estratégia antiga para fornecer 

proteção máxima contra uma grande variedade de microorganismos (Nicolas et al., 2003). A 

ação sinérgica desses peptídeos antimicrobianos contribui para dificultar a proliferação de 

parasitas na pele de anuros, que vivem em diferentes nichos, cada nicho possuindo seu 

próprio conjunto de microrganismos. (Dourado et al., 2007) 

Tendo em vista a necessidade de ampliação de conhecimentos sobre peptídeos 

antimicrobianos de anfíbios, iniciamos o estudo peptídico da secreção cutânea de rãs do 

gênero Leptodactylus, pertencente à família Leptodactylidae. Esta é uma das mais de 42 

famílias ainda pouco estudadas quanto a peptídeos de secreção cutânea. O gênero 

Leptodactylus contém 86 espécies (Sá et al., 2006), com ampla distribuição geográfica, e 

ocorrência desde o sul dos Estados Unidos na América do Norte, América Central e Antilhas, 

até a Argentina na América do Sul, com predominância nas regiões tropicais (Sá et al., 2006). 
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 Fig. 1 Leptodactylus knudseni 

 

A espécie L. knudseni Heyer, 1972 (Fig.1) é conhecida na Bacia Amazônica do Brasil, 

Bolívia, norte da Colômbia e Venezuela; Guiana, Suriname e Guiana (Lima, 2006). (Heyer, 

2004). Machos apresentam 117-135 mm, fêmeas 113 -132 mm. (Lima, 2006). Sendo que tal 

espécie ainda não foi estudada quanto ao seu conteúdo peptídico. 

O presente estudo procura demonstrar o potencial de tal espécie na produção de 

peptídeos antimicrobianos que possam futuramente contribuir como opções terapêuticas 

contra infecções causadas por bactérias multirresistentes. 

 

DESENVOLVIMENTO  

2 METODOLOGIA 

 

2.1 COLETA DE SECREÇÃO CUTÂNEA 

Adultos da espécie de L. knudseni foram coletados em Porto Velho, Rondônia. A 

secreção da pele foi obtida através de estimulação manual, seguida de lavagem da região 

dorsal glandular de cada indivíduo com água deionizada e recolhido em um Becker. Esta 

solução foi filtrada em filtro ―steriflip‖, liofilizada e armazenada a -86ºC. 

Para o trabalho com os anuros foram obtidas licenças do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente (IBAMA), n° 11094-1, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), n° 10394-1, e Autorização para Atividades com Finalidade Científica, n°15484-1, 

e Autorização de acesso ao patrimônio genético do Conselho de Gestão do Patrimônio 

Genético (CGEN), Deliberação n° 219, de 6 de Maio de 2008. 
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2.2 FRACIONAMENTO DE PEPTÍDEOS 

Para o fracionamento de veneno bruto de L. knudseni foi utilizado 5mg de secreção 

liofilizada. A amostra foi ressuspendida em 1 ml de uma solução de ACN 100% e TFA 0,1% 

(1:1), agitada e filtrada. A injeção foi realizada em uma coluna C18 semipreparativa (250 x 10 

mm) equilibrada com TFA 0,1%. A eluição foi feita com ACN/TFA 0,1% em um fluxo de 

2,5ml/ min. Foram realizadas sucessivas cromatografias a fim de reunir os picos 

correspondentes. A absorbância foi monitorada simultaneamente em dois comprimentos de 

onda 215 e 280 nm. As frações foram coletadas manualmente e liofilizadas. 

 

2.3 ESPECTROMETRIA DE MASSA 

A análise da massa molecular e o grau de pureza dos peptídeos foram determinados 

por espectrometria de massa MALDI-TOF (Matrix Assited Laser Dessortions Ionization – 

Time of Flight) em um Axima–TOF2. Para análise MALDI–MS as amostras foram misturadas 

com solução saturada de Ácido α-cyano-4-hydroxycinnamic e distribuídas em placa MALDI.  

 

2.4 SÍNTESE DE PEPTÍDEOS 

A síntese da ocellatin-K1 e de seus derivados foi realizada em colaboração com o 

grupo do professor Mário Sérgio Palma, utilizando a estratégia Fmoc de síntese linear em 

suporte sólido. Neste método, o primeiro α-aminoácido do peptídeo a ser introduzido, 

protegido em seu grupamento α-amino terminal e na sua cadeia lateral, quando necessário, foi 

acoplado quimicamente à resina. Em seguida foi procedida a reação de desproteção do grupo 

amino do aminoácido adicionado, e a síntese peptídica continua por quantos ciclos forem 

necessários para completar a síntese. Concluída a síntese, foi realizada a clivagem por 

acidólise e o material foi purificado em coluna de fase reversa C18, como descrito 

anteriormente (Barany & Merrifield, 1980). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 FRACIONAMENTO DA SECREÇÃO CUTÂNEA DE L. knudseni 

Alíquotas de 5,0 mg da secreção bruta foram inicialmente fracionadas por HP-HPLC 

(Figura 2), usando coluna C18 semipreparativa (250 x 10 mm). As frações obtidas foram 

liofilizadas, ressuspendidas, e analisadas por espectrometria de massa do tipo MALDI/TOF2 

em modo reflectron. 
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Fig. 2 Perfil cromatográfico do fracionamento de veneno bruto de L. knudseni. A amostra foi injetada em uma 

coluna C18 semipreparativa (250 x 10 mm) equilibrada com TFA 0,1%. A eluição foi feita com acetonitrila/TFA 

0,1% em um fluxo de 2,5ml/ min. A absorbância foi monitorada simultaneamente em dois comprimentos de 

onda (215 nm, azul; 280 nm, vermelho). 

 

Contudo, essa análise foi realizada também para verificar a pureza das frações. 

Verificou-se que seis frações foram isoladas com sucesso. Sendo que grande parte dessas 

frações apresenta material para realizar degradação de Edman e assim determinar a estrutura 

primária dos peptídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Espectro da fração 6 do fracionamento do veneno bruto de L. knudseni. 
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Fig. 4 Espectro da fração 8 do fracionamento do veneno bruto de L. knudseni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Espectro da fração 9 do fracionamento do veneno bruto de L. knudseni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Espectro da fração 10 do fracionamento do veneno bruto de L. knudseni. 
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Fig. 7 Espectro da fração 11 do fracionamento do veneno bruto de L. knudseni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Espectro da fração 12 do fracionamento do veneno bruto de L. knudseni. 

 

 

 

3.2 OCELLATIN-K1 E SEUS DERIVADOS 

Os dados dos peptídeos sintetizados fazem parte da dissertação de mestrado de José de 

Lima Cardoso Filho – UNIR/2011, no qual coube a este trabalho os testes de tais peptídeos 

com Leishmania amazonensis, Plasmodium falciparum. 

Foram obtidas quatro sequências, sendo a ocellatin-K1 o peptídeo ―pai‖ e os demais 

peptídeos truncados (fragmentos da ocellatin-K1). 
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Fig. 9 Cromatograma do fracionamento da secreção bruta de Leptodactylus knudseni, utilizando uma coluna 

Phenomenex Júpiter Proteo C12 90 Ǻ, 250 x 4.6 mm, 4 µm. A absorbância foi monitorada em 215(azul) e 280 

(vermelho). (CARDOZO FILHO, J. L., 2011) 

 

 

 
 
Fig. 10 Alinhamento entre as estruturas de ocellatin-K1 e de seus derivados. (CARDOZO FILHO, J. L., 2011) 

 

Contudo, os testes ainda não foram realizados pela indisponibilidade pelos Institutos 

colaboradores de cepas de Leishmania amazonensis, Plasmodium falciparum. 
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RESUMO: Uma grande variedade de organismos produzem Peptídeos Antimicrobianos 

(PAMs) como parte de sua primeira linha de defesa, contra a disseminação de patógenos, 

sendo capazes de atuar contra uma grande variedade destes, incluindo protozoários. Sendo os 

PAMs sido isolados de microorganismos unicelulares, insetos e outros invertebrados, assim, 

como em plantas, anfíbios, aves, peixes, e mamíferos, incluindo humanos. Os anuros possuem 

sistema de defesa anti-predação constituído por glândulas cutâneas capazes de produzir 

secreções tóxicas, em resposta a um agente estressante, como o ataque de um predador, ou 

mesmo o toque da mão humana. Esses venenos, alvo dessa pesquisa, possuem alto grau de 

complexidade química, evidenciada presença de proteínas, peptídeos, aminas biogênicas, 

alcalóides. Muitas espécies não possuem nenhum peptídeo depositado em bancos de dados, 

como os anuros dendrobatideos, o que provavelmente evidencia o potencial de novos 

peptídeos bioativos.  

 

Palavras-chave: Purificação. Atividade Biológica. Peptídeos. Anuros. Dendrobatideos. 

 

ABSTRACT: A wide variety of organisms produce antimicrobial peptides (AMPs) as part of 

its first line of defense against the spread of pathogens, being able to act against a wide 

variety of these, including protozoa. As the PAMs were isolated from single-

celled microorganisms, insects and other invertebrates, as well as in plants, amphibians, birds, 

fish, and mammals, including humans. The frogs have a defense system consisting 

of Antipredator skin glands can produce toxic secretions in response to a stressor, like the 

attack of a predator, or even the touch of human hand. These poisons, target of this 

research, have a high degree of chemical complexity, evidenced the presence of proteins, 

peptides, biogenic amines, alkaloids. Many species have no peptide deposited 

in databases such as frogs dendrobatidis, which probably shows the potential of new bioactive 

peptides. 

 

Keywords: Purificatio. Biological Activity. Peptídeos. Anuros. Dendrobatideos. 

 

INTRODUÇÃO 

A Amazônia representa o bioma de maior concentração e riqueza, já registrada para 

alguns grupos de animais (insetos, peixes anfíbios, aves e mamíferos), sendo ainda 

relativamente comum o encontro de novas espécies (CALDWELL, 1996; VITT, 1996; 
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AZEVEDO-RAMOS & GALATTI, 2002; GIARETTA et al., 2000; VOGT et al., 2001; 

CARVALHO, 2002; BROWN & FREITAS, 2002; CALDWELL & LIMA, 2003; SOUZA et 

al., 2003).  

O sistema de defesa anti-predação de muitos anfíbios está na capacidade de produzir 

secreções tóxicas, ou não, a partir de glândulas cutâneas especializadas, em resposta a um 

agente estressante produzido pelo ataque de um predador, ou por toque da mão humana. Estas 

secreções são conhecidas por possuírem potentes efeitos biológicos, o que é evidenciado pelo 

seu uso por muitas tribos e sua medicina tradicional. As secreções cutâneas possuem auto 

grau de complexidade química, evidenciada pela presença de proteínas, peptídeos, aminas 

biogênicas, alcalóides, entre outras moléculas não caracterizadas (BEVINS & ZASLOFF 

1990; DALY et al., 1987; ERSPAMER 1994). Desta forma, as secreções cutâneas de anuros 

são ricas fontes de moléculas bioativas que não agem apenas como uma barreira contra 

agentes infecciosos, mas também desorganizam a homeostasia de predadores potenciais 

(NIZET et al., 2001; ZASLOFF 2002). Várias famílias de peptídeos opióides e análogos a 

neurotransmissores presentes na pele de anuros são capazes de induzir hipotensão, alucinação, 

contrações da musculatura lisa e alterações da capacidade de ingestão de serpentes, aves e 

mamíferos (TYLER et al., 1992; NEGRI et al., 2004; MCCLEAN et al., 2002; REGOLI & 

BARAB, 1980). Esses peptídeos podem ser classificados em vários grupos e, de uma maneira 

geral, podem possuir similaridade com peptídeos hormonais de diversos órgãos de mamíferos 

ou de outros vertebrados. Nesse caso, podem ser análogos de hormônios gastrintestinais 

(ROESLER, 2004), autacóides, neurotransmissores (METZ-BOUTIGUE et al., 2003), 

peptídeos reguladores do sistema imunológico adaptativo (BOMAN, 2003), fatores 

quimiotáticos reprodutivos, cardiotônicos, moduladores musculares e mediadores do sistema 

circulatório. As proteínas presentes no veneno podem ser as catalases, fosfolipases A2 e até 

inibidores de proteases já foram identificadas, embora, o maior arsenal de peptídeos presentes 

na secreção dos anfíbios, são os chamados peptídeos antimicrobianos, que podem apresentar 

atividade anti-patogênica para bactérias Gram-negativas, Gram-positivas, vírus, leveduras, 

fungos filamentosos, micobactérias e protozoários (RINALDI, 2002; LEITE et al., 2004; 

BRAND et al., 2006 a,b; CONCEIÇÃO et al., 2006 & 2007). 

Uma grande variedade de organismos produzem Peptídeos Antimicrobianos (PAMs) 

como parte de sua primeira linha de defesa (Hancock et. al., 1998),contra a disseminação de 

patógenos, sendo capazes de atuar contra uma grande variedade destes, incluindo 

protozóarios. Sendo os PAMs sido isolados de microorganismos unicelulares, insetos e outros 

invertebrados, assim, como em plantas, anfíbios, aves, peixes, e mamíferos, 
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incluindo humanos (Martin et al., 1995, Wang et al., 2000). Dentre todos os organismos 

produtores de peptídeos antimicrobianos, os anfíbios pertencentes à ordem anura constituem 

provavelmente a mais rica fonte de moléculas bioativas dentre os vertebrados. Estes peptídeos 

são encontrados em diversas famílias de anfíbios, sendo que espécies das famílias Ranidae e 

Hylidae se destacam em quantidade e diversidade de moléculas. Há um grau elevado de 

semelhança estrutural entre os peptídeos antimicrobianos de todas as espécies estudadas, 

indicando a possível existência de um ancestral comum (Vanhoye et al., 2003).  

As espécies Ameerega haneli e Adelphobates quinquevittatus não possuem nenhum 

peptídeo depositado em banco de dados, o que evidencia a descoberta de novos peptídeos 

bioativos. 

Assim, buscamos com essa pesquisa a descoberta e a caracterização desses peptídeos 

bioativos utilizando-se dos potenciais biológicos e tecnológicos de nosso país, visando à 

descoberta de novas moléculas aplicáveis a doenças negligenciadas que afligem a população 

tais como, a malária e leishmaniose. 

 

1. METODOLOGIA 

1.1 Coleta de Secreção 

 O processo de extração das secreções cutâneas dos anuros dendrobatideos Ameerega 

hahneli e Adelphobates quinquevittatus, foram obtidos por meio de uma estimulação manual 

da região dorsal granular, seguida da lavagem das regiões do individuo com água deionizada. 

As secreções coletada foram filtrada, liofilizada, e posteriormente armazenada em freezer.  

 Para o trabalho com os anuros foram obtidas licenças do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente (IBAMA), n 11094-1, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), n 10394-1, e Autorização para Atividades com Finalidade Científica, n15484-1, 

e Autorização de acesso ao patrimônio genético do Conselho de Gestão do Patrimônio 

Genético (CGEN), Deliberação n 219, de 6 de Maio de 2008. 

 

1.2 Fracionamentos de Peptídeos 

Alíquotas do veneno para o fracionamento dos peptídeos foram ressuspendida com 0,5 ml 

de Acido Triofluoracetico (TFA) 0,1%, levados a agitação, posteriormente foi levado para 

centrifugar por 5min a 12,8 rpm. Logo após, a centrifugação o material sobrenadante foi 

repassado para outro ependorfen para a filtração do mesmo. Utiliza-se filtros (GV MILLEX, 

DURAPORE 0,22U DE PORO, 13 MM), o material filtrado foi submetido à cromatografia 
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bidimensional em sistema HPLC em coluna de fase reversa C-18 PHENOMENEX JÚPITER 

ANALÍTICA (150x 4,60 mm, 5µm), equilibrada com TFA a 0,1% (v/v) e eluída com uma 

solução de Acetonitrila/TFA 0,1%. 

 

1.3 Espectrometria De Massa  

A massa e o grau de pureza dos peptídeos foram determinados por espectrometria de 

massa MALDI-TOF (MATRIX ASSITED LASER DESSORTIONS IONIZATION – TIME 

OF FLIGHT) em um Axima–TOF2. Para análise MALDI–MS as amostras foram misturadas 

com solução saturada de Ácido α-cyano-4-hydroxycinnamic e distribuídas em placa MALDI. 

Os espectros de MS e MS/MS foram obtidos no modo refletor com calibração externa com 

padrões de peptídeos (Sigma).  

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As amostras de veneno bruto da secreção cutânea de Ameerega hahneli e Adelphobates 

quinquevittatus foram fracionadas em cromatografia líquida de alta eficiência de fase reversa 

(RP-HPLC) em uma coluna Analítica. Obtendo-se, assim, frações cromatográficas (Fig. 1 e 

2). 

 
             

 

Figura 1. Cromatograma de veneno de Ameerega hahneli. A amostra foi injetada (0,5 ml) em uma coluna C18 

Phenomenex Júpiter equilibrada com TFA a 0,1 %. Eluição foi feita usando uma solução de 

ACETONITRILA/TFA 0,1 % em um fluxo de 1,0 ml/minuto. A absorbância foi monitorada simultaneamente 

nos comprimentos de onda 215 nm (azul) e 280 nm (vermelho).  

 Ameerega hahneli 31072010 1001:10_UV1_215nm  Ameerega hahneli 31072010 1001:10_UV2_280nm  Ameerega hahneli 31072010 1001:10_UV3_221nm
 Ameerega hahneli 31072010 1001:10_Conc  Ameerega hahneli 31072010 1001:10_Logbook
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Figura 2. Cromatograma de veneno de Adelphobates quinquevittatus. A absorbância foi monitorada 

simultaneamente nos comprimentos de onda 215 nm (azul) e 280 nm (vermelho). Os picos foram eluídos em 

gradiente de 0 – 100% de acetonitrila (verde) em fluxo de 1,0 ml/minuto. 

 

Amostras fracionadas do veneno de Ameerega hahneli e Adelphobates 

quinquevittatus, foram submetidas à análise peptidômica em espectrômetro MALDI-TOF
2 

em 

módulo reflectron espectrometria de massas MALDI-TOF
2
. Os espectros evidenciaram as 

massas dos peptídeos presentes nas amostras. 

A massa de peptídeos obtidas no espectro (Figura 3) demonstram a presença de 

peptídeos na faixa de 400 a 1.400 Da. 

 

Figura 3. Espectro MALDI-TOF de veneno de Amereega hahneli do pico 1 (Dendrobatidae) 
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Figura 4. Espectro MALDI-TOF de veneno de Amereega hahneli do pico 2 (Dendrobatidae) 

 

A faixa de massa obtidas nos espectros estão entre 400 e 2067 Da, apresentados no 

espectro (Figura 5). Essa detecção evidencia a baixa massa dos peptídeos presentes na 

amostra. 

 

 
Figura 5. Espectro MALDI-TOF de veneno de Adelphobates quinquevittatus do pico 1 (Dendrobatidae). 
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Figura 1E. Espectro MALDI-TOF de veneno de Adelphobates quinquevittatus do pico 3 (Dendrobatidae). 

 

A massa de peptídeos obtidas no espectro (3C) demonstra a presença de peptídeos na 

faixa de 1040 a 1477 Da. 

 
Figura 1F. Espectro MALDI-TOF de veneno de Adelphobates quinquevittatus do pico 14 (Dendrobatidae). 
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inviabilidade das amostras trabalhadas, sendo essas pequenas concentrações obtidas, sendo 

somente possível a realização de testes, após a síntese dos peptídeos. No qual o período não 

foi possível. 
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RESUMO: A depressão é uma das psicopatologias mais estudadas atualmente, pois, além dos 

efeitos diretos sobre o indivíduo e sua família, também exerce impacto sobre questões 

econômicas, seja pelo custo dos tratamentos ou pela redução da capacidade produtiva do 

indivíduo afetado por esta doença. Por ocasionar expressiva influência na qualidade de vida 

do indivíduo, optou-se por realizar a pesquisa sobre a depressão utilizando o aporte teórico da 

Psicologia Positiva, que se fundamenta na ênfase dada às forças e às potencialidades humanas 

e não apenas nas emoções negativas ou no funcionamento disfuncional dos indivíduos. Esta 

pesquisa teve como objetivo verificar a percepção de afetos positivos e negativos, a 

freqüência que indivíduos com diagnóstico de depressão atendidos em um Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) vivenciam tais afetos, e a relação desta com um índice objetivo de 

qualidade de vida. Participaram desta pesquisa 54 pessoas de ambos os sexos, com idade 

superior a vinte e um anos. Os participantes responderam um questionário de identificação 

sócio-demográfica, o Inventário de Depressão de Beck (BDI), a Escala de Qualidade de Vida 

da OMS WHOQOL-breve e a Escala de Avaliação de Afetos Positivos e Negativos 

(PANAS). O teste de correlação de Spearman demonstrou correlações significativas entre as 

escalas PANAS, o BDI e os diferentes domínios do WHOQOL-breve. As correlações 

observadas entre a freqüência de afetos positivos e as dimensões de qualidade de vida 

avaliadas pelo WHOQOL-breve sugerem que intervenções direcionadas a aumentar a 

freqüência de tais afetos podem ter impacto positivo tanto na sintomatologia depressiva 

quanto na qualidade de vida dos pacientes deprimidos.  

 

Palavras-chave: Psicologia Positiva. Depressão. CAPS. 
 

INTRODUÇÃO 

Questões relacionadas à depressão têm sido amplamente debatidas devido a sua 

repercussão em nível mundial e a relevância social que representa. De acordo com dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), de 8 a 20% das pessoas estão propensas a 

desenvolver esse transtorno ao longo de suas vidas. Além disso, existe a estimativa de que até 

2020 a depressão se torne uma das principais causas de incapacitação para o trabalho e seja a 

doença mais prevalente no mundo, superando os casos de câncer e de doenças cardíacas.  

A depressão constitui um problema de saúde pública, seu impacto social diz respeito 

ao sofrimento mental e a eventual incapacitação do indivíduo acometido pelo transtorno, 

como também aos desgastes familiar, ocupacional e social associados à doença (LIMA, 

                                            

17
 Acadêmica do curso de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia – UNIR , Porto Velho (RO), Brasil; 

Bolsista PIBIC/CNPq/UNIR 
18

 Orientador docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Porto 

Velho (RO), Brasil; Mestre em Psicobiologia. 
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1999). Os pacientes costumam apresentar limitações e conseqüentemente, diminuição da 

qualidade de vida. A depressão é uma das psicopatologias mais estudadas atualmente, pois, 

além dos efeitos diretos sobre o indivíduo e sua família, esse transtorno também exerce 

impacto sobre questões econômicas, seja pelo custo dos tratamentos e/ou pela redução da 

capacidade produtiva do indivíduo afetado por esta doença.  

Estes dados têm sido utilizados para justificar a necessidade de serem realizados 

estudos relacionados tanto ao tratamento dos transtornos depressivos, como também na 

prevenção e promoção de saúde e bem-estar. Devido a isso, escolheu-se a Psicologia Positiva 

como aporte teórico para esta pesquisa, pois esta abordagem demonstra maneiras de se obter 

resultados satisfatórios por meio de intervenções que têm como principais objetivos tanto 

melhorar a qualidade de vida dos indivíduos como também de preveni-los de possíveis 

patologias.  

A Psicologia Positiva, por possuir um novo foco sobre as forças e as potencialidades 

humanas, provoca uma ruptura com outras áreas da Psicologia em relação aos interesses 

muitas vezes concentrados apenas em emoções negativas ou no funcionamento disfuncional 

dos indivíduos (PALUDO; KOLLER, 2007). Sendo uma linha contemporânea, observa-se a 

necessidade de pesquisas para que a Psicologia Positiva possa se afirmar como ciência 

mediante investigações nessa área.  

O objetivo principal desta pesquisa foi verificar a prevalência de afetos positivos e 

negativos em um grupo de pessoas com diagnóstico de transtorno de humor depressivo, 

atendidas por um dos Centros de Atenção Psicossocial II (CAPS) da cidade de Porto Velho – 

RO, e relacionar esta variável com um indicador objetivo de qualidade de vida e com a 

severidade do transtorno depressivo.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Participantes 

A amostra foi composta por 54 indivíduos de ambos os sexos (49 mulheres e 5 

homens). A idade dos participantes variou entre 21 e 62 anos, com média de 35 anos. A maior 

parte da amostra (36,5%) possuía ensino médio completo; 1,9% não possuíam escolaridade 

formal, mas sabiam ler e escrever; 3,8% ensino básico incompleto; 7,7% ensino básico 

completo; 11,5% ensino fundamental incompleto; 23,1% ensino médio incompleto; e 5,8% 

nível superior incompleto. As profissões mais prevalentes entre os dos participantes foram 

atividades desenvolvidas como empregadas domésticas, comerciantes e secretárias. Em 

relação ao estado civil, 44,2% eram solteiros(as); 30,8% eram casados(as) ou vivendo 
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maritalmente; 21,2% separados(as) ou divorciados(as); e 3,8% viúvos(as). A maioria dos 

participantes (57,7%) não participava de nenhuma das atividades em grupo oferecidas pelo 

CAPS; 23,1% participavam do grupo de depressão; 13,5% participavam do grupo de 

hidroginástica e 5,8% participavam de ambos os grupos de atividades citados. Cerca de dois 

terços dos participantes (59,6 %) não faziam terapia individual.  

 

Materiais 

Para a coleta dos dados foram utilizados os seguintes instrumentos: 

a) Questionário com informações sócio-demográficas: Trata-se de um questionário com 

questões abertas e fechadas utilizadas para obter informações acerca das características sócio-

demográficas dos participantes. 

b) Inventário Beck de Depressão (BDI): Desenvolvido inicialmente por Beck e colaboradores 

em 1961, traduzido e padronizado para população brasileira por Gorenstein e Andrade (1998), 

este inventário é composto por 21 itens que avaliam sentimentos de tristeza, pessimismo, 

sensação de fracasso, falta de satisfação, sensação de culpa, de punição, autodepreciação, 

auto-acusações, idéias suicidas, crises de choro, irritabilidade, retraimento social, indecisão, 

distorção da imagem corporal, inibição para o trabalho, distúrbio do sono, fadiga, perda de 

apetite, perda de peso, preocupação somática e diminuição da libido.  

c) Escala de Qualidade de Vida da OMS WHOQOL-breve: O WHOQOL-breve foi 

desenvolvido a partir do WHOQOL pela necessidade de um instrumento que demandasse 

menos tempo em seu preenchimento e que preservasse seu objetivo. Este instrumento consta 

com 26 questões, dentre as quais duas são de ordem geral de qualidade de vida e as outras 

correspondem a cada uma das facetas que compõem o instrumento original. O instrumento é 

composto pelos domínios físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente.  

d) Escala de Avaliação de Afetos Positivos e Negativos (PANAS): Corresponde a 12 itens 

que o indivíduo responde por meio de uma escala do tipo Likert de cinco pontos, a freqüência 

que o indivíduo vivenciou diferentes afetos positivos (alegre, de bem com a vida, feliz, calmo, 

satisfeito, cheio de vida) e afetos negativos (triste, nervoso, incomodado, sem esperança, tudo 

é uma obrigação, inútil). Esta escala foi desenvolvida originalmente por Watson e 

colaboradores em 1988. Neste estudo foi empregada à adaptação feita por Mroczek e Kolarz 

(1998).  

Além destes instrumentos, os participantes também assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) no qual foram apresentados os objetivos da 

pesquisa e os procedimentos que se submeteriam. 
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Procedimentos 

Inicialmente, foram selecionados prontuários de pacientes com diagnóstico de 

transtorno de humor depressivo e, em seguida, a pesquisadora entrou em contato com estes 

pacientes convidando-os a participar da pesquisa. Após receberem informações acerca dos 

objetivos e procedimentos da pesquisa, aqueles que aceitaram fazer parte da pesquisa, 

assinaram o TCLE e, em seguida, responderam individualmente ou com auxílio da 

pesquisadora, quando solicitada, o questionário de identificação sócio-demográfica, o BDI, o 

WHOQOL-breve e o PANAS. Os dados foram coletados no próprio local da pesquisa nos 

dias em que os participantes agendaram atendimento ou participavam de grupos 

desenvolvidos pelo CAPS.  

 

Análise dos dados 

Para a análise dos dados foram empregados testes estatísticos paramétricos e não-

paramétricos de acordo com o nível de mensuração das variáveis, número de grupos e relação 

entre os mesmos. Para executar as análises foi utilizado o programa de computador SPSS 

(versão 17). O nível de significância adotado em todas as análises foi de 5% (Siegel, 1975). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As análises realizadas demonstram que a amostra apresenta correlações significativas 

entre as escalas PANAS, o Inventário de Depressão de Beck e os diferentes domínios do 

WHOQOL-breve (domínio 1 - aspectos físicos, domínio 2 - aspectos psicológicos, domínio 3 

- relações sociais e domínio 4 - aspectos ambientais). Por meio do coeficiente de correlação 

por postos de Spearman foram detectadas as correlações apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Correlações observadas em um grupo de indivíduos em tratamento no CAPS 

Variáveis                r        p  

PANAS NEG X PANAS POS       -0,652      0,000 

PANAS NEG X BDI     0,383  0,005 

PANAS NEG X DOM1    -0,344  0,013 

PANAS NEG X DOM2     -0,520  0,000 

PANAS NEG X DOM3    -0,287  0,039 

PANAS NEG X DOM4    -0,346  0,012 

PANAS NEG X DOMGERAL   -0,406  0,003 

PANAS POS X BDI     -0,578  0,000 

PANAS POS X DOM1    0,313  0,024  

PANAS POS X DOM2    0,544  0,000 

PANAS POS X DOM3    0,370  0,007 

PANAS POS X DOM4    0,525  0,000 

PANAS POS X DOMGERAL   0,558  0,000 

BDI X DOM1             -0,542      0,000 

BDI X DOM2             -0,436      0,001 

BDI X DOM3             -0,384      0,005 

DOMGERAL X BDI          -0,450      0,001 

 

Como pode ser observado na Tabela 1, na amostra foi detectada correlação negativa 

moderada entre a freqüência de afetos positivos (PANAS POS) e freqüência de afetos 

negativos (PANAS NEG). A análise dos resultados revelou que quanto mais afetos negativos 

os pacientes apresentam, menor é a freqüência de afetos positivos e menor índice de 

satisfação com a vida. Além disso, também foram detectadas correlações entre a pontuação do 

BDI e as freqüências de afetos positivos (correlação negativa) e negativos (correlação 

positiva). Tal resultado é concordante com os resultados descritos por Garamori (1991), que 

observou a relação entre maior severidade da depressão com maior a incidência de afetos 

negativos e com o declínio de afetos positivos.  

Nos estudos de Lewinsohn, Redner e Seeley (1991) verifica-se que níveis baixos de 

satisfação com a vida atuam como fator de risco para uma depressão futura. No presente 

estudo, as maiores pontuações registradas no Inventário Beck de Depressão foram 

acompanhadas por escores elevados na escala de afetos negativos e menores escores na escala 

de afetos positivos do PANAS. Segundo Watson (1984 apud GALINHA; RIBEIRO, 2005), 

altos índices de afetos negativos estão associados a transtornos de humor, mais 

particularmente com a depressão.  

A correlação negativa apresentada entre o domínio de relações sociais do WHOQOL-

breve e o BDI, indica que a depressão pode ser um fator impeditivo de relações sociais 
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satisfatórias. Tal efeito pode ser explicado pelas próprias características dos transtornos de 

humor, nos quais o paciente tende a apresentar comportamentos de esquiva de contatos 

sociais, além dos sintomas de depressão se tornarem estímulos aversivos para as pessoas do 

seu meio social. Passareli e Silva (2007) demonstram em seus estudos que bem estar elevado 

está relacionado a pessoas que possuem melhores relações sociais. De acordo com Seligman 

(2004) pessoas felizes possuem mais amigos. 

Além disso, a freqüência de afetos positivos se correlacionou positivamente com todos 

os domínios da escala WHOQOL-breve. O PANAS positivo e PANAS negativo apresentaram 

correlações com o domínio geral, indicando que o bem-estar individual está ligado a afetos 

positivos e negativos que os indivíduos apresentam.  

O domínio psicológico do inventário WHOQOL-breve apresentou os maiores 

coeficientes de correlação com a freqüência de afetos positivos e com a freqüência de afetos 

negativos. Este resultado sugere que este domínio da qualidade de vida parece ser um 

importante fator relacionado ao bem estar individual.  

Foram detectadas correlações negativas fracas e moderadas entre a freqüência de 

afetos negativos e todos os domínios do WHOQOL-breve, e correlação positiva moderada 

com a sintomatologia depressiva. A sintomatologia depressiva se correlacionou 

negativamente com os domínios físico, psicológico e relações sociais.  

Não foram encontradas diferenças estatísticas significativas em relação aos grupos 

socioeconômicos, nem relacionadas à idade, ao estado civil e a quantidade de filhos. A baixa 

correlação existente entre a renda e o bem estar psicológico, sugere que este não seja um fator 

que promova benefício maior à saúde psíquica. Dados apresentados pelos autores Diener e 

Biswas-Diener (2002) demonstram que uma renda elevada auxilia na promoção de bem estar 

subjetivo em casos de extrema pobreza, porém excetuando-se os casos de miséria material, o 

aumento da renda não tem relação com o bem estar subjetivo. Em relação ao estado civil, a 

baixa correlação apresenta pouca influencia sobre a felicidade, dados também verificados por 

Ferraz, Tavares e Zilberman (2007). A idade apresentou baixa correlação com os índices de 

satisfação com a vida. Stock et al (1983) apresentaram estudos em que a correlação com o 

bem estar apresentou-se quase que de forma nula. A quantidade de filhos não apresentou 

correlação significativa com o bem estar. De acordo com Diener et al (1995) os filhos 

apresentam relação com o bem estar de maneira nula ou fracamente negativa, podendo ser até 

um estressor da relação conjugal.  
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Tabela 2 – Freqüência de afetos mensurados na escala PANAS 

   Respostas     Nunca/Pouco freqüentemente  Todo tempo/A maior parte do tempo                  

    Afetos 

  

Nervoso(a)      20,4       42,6 

Tão triste que nada o(a) deixava animado(a) 1,9            72,2 

 Incomodado(a)     14,9       38,9  

Sem esperança     33,4       37 

Que tudo era uma obrigação     31,5         42,6 

Desprezível ou inútil      31,5       40,8 

Alegre ou jovial     85,2        1,9 

De bem com a vida        81,5      0 

Extremamente feliz     92,6      0 

Calmo(a)      33,4       24,1 

Satisfeito(a)      84,9      0 

Cheio(a) de vida     92,6            0  

 

Como pode ser observado na tabela 2, os dados referentes a freqüência com que os 

participantes sentem os diferentes afetos mensurados na escala PANAS demonstram que os 

afetos negativos são mais frequentemente vivenciados do que os positivos. Com relação aos 

afetos negativos, o teste do qui-quadrado demonstrou que a tristeza é o afeto com maior 

número de respostas ―a maior parte do tempo‖ e ―sempre‖ (
2
= 18,5; df=5; p=0,002). Para os 

afetos positivos, a sensação de ―calma‖, mais de 80% dos participantes relataram que ―nunca‖ 

ou ―pouco frequentemente‖ sentem tais afetos (
2
= 33; df=5; p=0,000). Os afetos positivos 

mais freqüentes nos participantes foram ―calmo‖ e ―alegre ou jovial‖. Com base nesta 

informação, pesquisadores poderão direcionar as propostas de intervenção aos aspectos 

saudáveis do individuo, que é o foco da Psicologia Positiva. Dessa forma, os resultados 

poderão auxiliar no planejamento de estratégias de intervenção que têm como objetivo a 

promoção da saúde.  

Na tabela 3 são apresentadas as médias (±DP) obtidas pelos participantes nas escalas 

PANAS e WHOQOL-breve quando agrupados de acordo com a severidade dos sintomas de 

depressão (moderada à severa ou severa). O grupo de participantes com sintomatologia severa 

de depressão apresentou menor freqüência de afetos positivos (U=118,5; p=0,015) e menor 

pontuação nos domínios físico (U=45; p=0,000), psicológico (U=109; p=0,000), social 

(U=125,5; p=0,022) e geral (U=102,5, p=0,003) da escala de qualidade de vida. Os grupos 

não diferiram na freqüência de afetos negativos e no domínio meio-ambiente da escala de 

qualidade de vida. Este resultado fortalece a idéia de que as intervenções psicoterápicas não 
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devem ser direcionadas somente aos sintomas da depressão, mas também ao aumento da 

freqüência de afetos positivos. Carvalho (2000) argumenta que somente diminuir a 

sintomatologia depressiva não representaria a eficácia do tratamento, para o autor, o indivíduo 

com esse transtorno deve realizar uma reestruturação em sua vida (pois se sabe da alta 

freqüência da possibilidade de retorno), sendo que dessa forma, o enfrentamento tenderia a ser 

mais eficaz. 

Tabela 3 – Comparação entre as médias dos domínios de qualidade de vida e os 

afetos dos PANAS em relação a severidade dos sintomas depressivos 

    Grupo      Moderada a Severa      Severa 

 Variável           

PANAS NEG        18,1 ± 3,4    20,4 ± 3,5 

PANAS POS       12,4 ± 2,5    10,5 ± 2,5 

DOM1      21,6 ± 2,9    16,5 ± 2,4 

DOM2      16,3 ± 6,4    13,8 ± 1,9 

DOM3      8,3 ± 2,2     6,7 ± 1,9 

DOM4      19,7 ± 4     18,9 ± 3,2  

DOM GERAL    4,7 ± 1      3,6 ± 1,3 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir desta pesquisa, pode-se indicar que novas investigações com foco em aspectos 

sadios do ser humano sejam realizadas. Para isso, é necessário que intervenções na área da 

Psicologia sejam revistas, com o intuito de abordar também os fatores de proteção da saúde e 

de promoção de qualidade de vida. Portanto, há necessidade de que a formação do psicólogo 

abarque o discurso da Psicologia Positiva no que diz respeito às intervenções na saúde, com a 

finalidade de contribuir para o avanço científico e para o planejamento de novas e mais 

efetivas atuações na área da saúde pública.  

Segundo Paludo e Koller (2007), muito se sabe sobre patologias, mas pouco se 

conhece sobre prevenção, o que pode ser constatado pela escassez de trabalhos acadêmicos 

relacionados a aspectos saudáveis sustentados ao longo da doença. Para estes autores, o 

principal progresso ocorre a partir da construção de competências pessoais, pois essas atuam 

como protetoras e preventivas aos transtornos mentais, sendo que o conhecimento sobre os 

prejuízos não se mostram suficientes para promoção de prevenção.  

Os percentuais referentes ao sexo apresentaram enorme discrepância, com as mulheres 

representando quase 90% da amostra. Esse dado pode ser indicativo de que as mulheres 

possuem maior capacidade de admitir e de se queixar de sentimentos depressivos, pois 

segundo estudos, não há evidências de ordem fisiológica que comprovem diferenças 
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exorbitantes entre os sexos (JUSTO; CALIL, 2006). Portanto, há necessidade de que sejam 

realizadas formas distintas de diagnosticar os homens, visto que a maioria não se queixa e não 

demonstra o que sente, em se tratando de sintomas depressivos.  

Embora os resultados observados demonstrem a relação entre a freqüência de afetos 

positivos e negativos tanto na sintomatologia depressiva quanto na qualidade de vida dos 

participantes, o delineamento correlacional empregado nesta pesquisa não permite que sejam 

inferidas relações causais entre as variáveis mensuradas. Futuros estudos que empreguem o 

delineamento experimental poderão contribuir para o entendimento das relações de causa e 

efeito das variáveis de interesse deste estudo. 
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USO/ABUSO DE ÁLCOOL E DROGAS POR PARTE DAS ADOLESCENTES 

GRÁVIDAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

 

Laura Neckel Lopes dos Santos
19 

Adailde Miranda de Carvalho
20 

 

INTRODUÇÃO 

A adolescência é a fase da vida situada entre a infância e a fase adulta, na qual ocorre o 

desenvolvimento da identidade e da autonomia do indivíduo, fato importante para o 

afloramento do senso de cidadania e seus direitos. Nessa fase, as pessoas carecem do cuidado 

e da proteção dos adultos, mas, concomitantemente, necessitam ser reconhecidas em suas 

capacidades de reflexão, decisão e ação, que são sinais de autonomia, plenitude e 

responsabilidade (Adolescência: escolaridade, profissionalização e renda, 2002). 

Além disso, a adolescência é rica em situações desestabilizadoras, na qual surgirão as 

definições profissionais, familiares e sexuais, o que coloca o adolescente sob sofrimento 

psiquico. O estado socieconômico, a família e grupo de pares são condições que podem 

comprometer o comportamento dos adolescentes, por interferir no processo de interação 

social e no preparo para a evolução à vida adulta (NETO et al, 2007), podendo levá-los à 

comportamentos de risco, como o uso de drogas e o exercício da sexualidade sem a devida 

orientação. 

De acordo com os Indicadores Sociais de 2002, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), 7,3% das jovens de 15 a 17 anos têm, pelo menos, um filho, o que indica 

um alto índice de gravidez na adolescência no Brasil. Tal fato se deve ao desenvolvimento 

sexual e a capacidade reprodutiva, que exercem influência significativa na formação do 

adolescente e no surgimento de crises. Ao chegar à adolescência, o ser humano completa a 

maturação sexual, culminando com a capacidade reprodutiva. A falta de uma orientação 

sexual nessa fase da vida, tanto na escola quanto dentro das famílias, leva o adolescente à 

desinformação, e, por consequencia, aos perigos de uma sexualidade mal direcionada (NETO 

et al, 2007). 

De acordo com Camarano (1998 apud Gama, 2002), “... as baixas condições de instrução 

e renda estão diretamente relacionadas com o maior risco de engravidar nas adolescência”. 

A gestação nesse período acarreta a interrupção dos estudos, dificultanto a entrada da 

adolescente no mercado de trabalho, reproduzindo a pobreza. 
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Outro dado interessante apresentado por Gama et al. (2002) em seu trabalho é que as 

mulheres em estudo com experiência de gravidez na adolescência apresentaram maior 

prevalência de abortos, consumo de cigarro e outras drogas ilícitas no período gestacional. 

Neste contexto, a relação entre uso de drogas e gravidez na adolescência termina por 

constituir uma via de mão dupla, pois a jovem grávida é exposta por sua própria situação à 

problemas sociais mais complicados, predispondo ao uso de drogas. Da mesma maneira, a 

adolescente que vive pressões sociais e faz uso de drogas, termina por se expor a 

comportamentos sexuais sem proteção contra gravidez e doenças. 

 

OBJETIVOS 

1) Objetivo Geral 

Investigar se há uso/abuso de álcool e drogas por parte das adolescentes grávidas ou que 

estejam amamentando do Município de Porto Velho, segundo a faixa etária e o perfil sócio-

demográfico, com a finalidade de contribuir para a construção de um saber que sensibilize 

principalmente, adolescentes grávidas, pais e professores para a prevenção do uso de álcool e 

drogas durante a gravidez. 

2) Objetivos Específicos 

a. Identificar os escolares na faixa etária entre 12 e 18 anos; 

b. Investigar os saberes dos adolescentes sobre o uso/abuso de álcool e outras drogas; 

c. Apreender o conceito de dependência química entre os adolescentes; 

d. Identificar adolescentes grávidas ou que tiveram filho em uso de álcool e outras 

drogas; 

e. Descrever os padrões de consumo de álcool e drogas entre as adolescentes grávidas ou 

que tiveram filho; 

f. Enumerar as conseqüências instaladas nas adolescentes pesquisadas. 

METODOLOGIA 

Este estudo consiste numa pesquisa de caráter quanti-qualitativa que realizar-se-á com 

estudantes das escolas estaduais circunvizinhas as unidades de saúde Hamilton Raulino 

Gondim e Aponiã, em uma amostra representativa de adolescentes entre 12 a 18 anos de idade 

que cursam da 7ª série do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio. 

A policlínica Hamilton Raulino Gondim está localizada na Rua José Amador dos Reis, Bairro 

Tancredo Neves. Já a unidade de Saúde da Família Aponiã, está localizada na Rua Andréia s/nº, bairro 

Aponiã. Ambas as unidades, situam-se na zona leste do perímetro urbano da cidade de Porto Velho, 

Rondônia. 
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Em cumprimento ao cronograma inicial do projeto, a primeira parte do trabalho tratou 

da construção de um referencial teórico composto de assuntos pertinentes ao tema em 

questão, onde se aprofundaram os conhecimentos sobre os seguintes assuntos: drogas, tipos 

de drogas, aspectos históricos sobre drogas, explicação pormenorizada de todos os tipos de 

drogas, principais influências e influências dos pares. 

Foi realizada busca online à base de dados do Scientific Eletronic Library Online – 

SCIELO e ao sistema de busca da Biblioteca Virtual de Saúde – BVS e outras literaturas entre 

os meses de agosto de 2010 a fevereiro de 2011, que subsidiarão o entendimento sobre o tema 

e posterior discussão dos resultados encontrados.  

Os descritores utilizados para busca foram: ―drogas‖, ―drogas na adolescência‖ e 

―principais influências das drogas‖, ―influências dos pares‖. Posteriormente se iniciou a 

construção do instrumento de coleta de dados com base no questionário do CEBRID – Centro 

Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas do Departamento de Psicologia da 

UNIFESP e também perguntas abertas através das quais se pretende possibilitar a adolescente 

discorrer sobre o tema proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo entrevistador, no 

intuito de ampliar e aprofundar a comunicação.  

No plano de trabalho atual as atividades que antes iriam ser realizadas com as escolas 

municipais e estaduais, serão realizadas somente com as últimas devido grande parte dos 

estudantes das escolas municipais terem idade inferior a 12 anos. 

Para a realização da pesquisa foi solicitado à autorização da Secretaria de Educação 

do Estado (SEDUC). Feito isso, foi acordado com a mesma a melhor maneira de aproximação 

com os alunos, que será através de um termo de consentimento onde serão explicados os 

objetivos da pesquisa e as condições para participação, e os pais ou responsáveis terão de 

assinar esse termo para que o adolescente possa participar da pesquisa. Em todo momento, 

será enfatizada que não haverá custos algum aos participantes e que as respostas serão 

anônimas, não havendo quaisquer informações que possam permitir a identificação. A 

participação do aluno será voluntária e sem ônus para os pais ou para escola. Será enfatizado 

que a não participação não acarretará qualquer prejuízo à vida escolar. Esclarecemos que os 

alunos poderão desistir da pesquisa a qualquer momento, independente do motivo, sem a 

necessidade de justificativas.  

Atualmente o projeto encontra-se na fase de distribuição dos ofícios nas escolas onde 

serão aplicados os questionários. 

 Conforme os questionários forem aplicados, os dados serão imediatamente repassados 

para uma planilha utilizando o programa Microsoft Office Excel 2007. Posteriormente serão 
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confeccionados os gráficos para que possa ser feita a discussão e cruzamento de alguns dados 

considerados mais relevantes pelas pesquisadoras.  

Para a análise dos dados qualitativos utilizaremos a técnica da análise de conteúdo, 

modalidade Análise Temática com base em BARDIN (2004). 

A modalidade Análise Temática se fundamenta no tema, o qual pode ser representado 

graficamente através da palavra, frase e resumo. Segundo Bardin (1977), ―podendo 

multiplicar os desmembramentos temáticos, classificando e dividindo as significações do 

discurso em categorias em que critérios de escolha e de delimitação seriam orientados pela 

dimensão da análise, ela própria determinada pelo objeto pretendido‖. 

Assim, os temas que se destacaram por repetição serão analisados qualitativamente. 
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RESUMO: Na população indígena se percebe, historicamente, forte presença das doenças 

infecciosas e parasitárias, devida, em parte, aos processos de colonização e expansão das 

fronteiras econômicas, ainda em curso na Amazônia brasileira, que sempre foram 

acompanhados de importante deterioração das condições de saúde das populações indígenas, 

levando a variados graus de depopulação nas mesmas (BOIA et al, 2009). Sendo assim, esse 

estudo tem como objetivo identificar a distribuição espacial das seguintes doenças 

transmissíveis (DT): cólera, dengue, difteria, doenças exantemáticas, febre amarela, 

hanseníase, hepatite, leishmaniose, leptospirose, malária, meningite, sífilis, tétano e 

tuberculose – notificadas no SINAN e SIVEP Malária – entre a população indígena do Estado 

de Rondônia, com ênfase à tuberculose. Para isso, determinou-se a prevalência/incidência das 

DT, com o objetivo de caracterizar o perfil das mesmas nos povos indígenas de Rondônia. 

Encontrou-se que tuberculose, dengue, hepatites e leishmaniose tegumentar americana são as 

doenças que apresentaram maiores incidências na população indígena rondoniense, sendo essa 

diferença, em relação à população não indígena, estatisticamente significativa, comprovando a 

importância dessas morbidades para a população alvo deste estudo. 

 

PALAVRAS CHAVE: Doenças transmissíveis. População indígena. Rondônia. 

 

ABSTRACT: In the indigenous population can be seen, historically, strong presence of 

infectious and parasitic diseases, due in part to the processes of colonization and expansion of 

economic frontiers, still ongoing in the Brazilian Amazon, which were always accompanied 

by significant deterioration of health conditions indigenous peoples, leading to varying 

degrees of depopulation in these (BOIA et al, 2009). Therefore, this study aims to identify the 

spatial distribution of the following diseases (TD): cholera, dengue, diphtheria, 

exanthematous diseases, yellow fever, leprosy, hepatitis, leishmaniasis, leptospirosis, malaria, 

meningitis, syphilis, tetanus and tuberculosis - reported in SINAN and SIVEP Malaria - 

among the indigenous population of Rondônia, with emphasis on tuberculosis. For this, we 

determined the prevalence/incidence of TD, in order to characterize the profile of them in 

indigenous peoples of Rondônia. It was found that tuberculosis, dengue, hepatitis, and 

leishmaniasis are diseases that showed higher incidence in the indigenous population of 

Rondônia, and this difference in respect of non-indigenous population was statistically 

significant, proving the importance of these morbidities for the target population of this study. 

 

KEYWORDS: Transmitted diseases. Indigenous population. Rondônia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ainda no século XXI, as doenças transmissíveis (DT) ocupam um relevante papel como 

causa de morbidade e mortalidade no Brasil e no mundo, apesar das mudanças ocorridas na 

sociedade e no padrão de comportamento das doenças. 

As DT possuem grande importância por seu impacto social, já que atingem uma 

população menos privilegiada, com baixo nível escolar, de baixa renda e que não dispõe de 

condições adequadas de saneamento básico e assistência primária à saúde, enquadrando 

patologias relacionadas a condições de habitação, alimentação e higiene precárias. Além 

disso, o estudo do comportamento das doenças transmissíveis possibilita a análise das 

condições de desenvolvimento de uma região, através da relação entre os níveis de morbidade 

e mortalidade e das condições de vida da população (PAES et al., 1999). 

No Brasil, a situação das DT no período entre o início dos anos de 1980 até o momento, 

reflete um quadro complexo que pode ser resumido em três importantes tendências: DT com 

tendência declinante; DT com quadro de persistência e DT emergentes e reemergentes 

(BRASIL, 2008). 

Dentre as DT com tendência declinante, têm-se os seguintes exemplos: a varíola, 

erradicada em 1973; a poliomielite, erradicada em 1989; o sarampo, cuja transmissão foi 

interrompida desde o final de 2000; e o tétano neonatal, cuja taxa de incidência apresenta um 

patamar abaixo do estabelecido para ser considerado eliminado enquanto problema de saúde 

pública – 1/1.000 nascidos vivos (BRASIL, 2004). 

No grupo das DT com quadro de persistência destacam-se a tuberculose, que apesar da 

disponibilidade de tratamento específico de alta eficácia, permanece sendo importante 

problema para a saúde pública no Brasil, sobretudo na população indígena, e as hepatites 

virais, especialmente as hepatites B e C, e na Amazônia a D. Além destas, nesse grupo são 

incluídas ainda a leptospirose, com grande importância para a saúde pública em função do 

elevado número de casos que ocorrem nos meses chuvosos, bem como por sua alta letalidade; 

e as meningites, destacando-se as infecções causadas pelos meningococos B e C, que 

apresentam importantes níveis de transmissão e taxas médias de letalidade acima de 10% 

(BRASIL, 2008). 

Ainda no grupo de DT persistentes, estão as leishmanioses, tegumentar e visceral; a 

malária, que apresentava níveis de incidência elevados na região amazônica até recentemente, 

na qual se concentram mais de 99% dos casos registrados no país, e passou a apresentar, a 

partir de 1999, reduções superiores a 40% nessas taxas; e a febre amarela (BRASIL, 2008). 
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A tuberculose merece especial atenção uma vez que é uma doença que permanece como 

importante problema para a saúde pública no Brasil, sobretudo na população indígena. Nesta 

população adquire contornos ainda mais acentuados: a taxa de incidência média no Brasil 

corresponde a 47,2/100.000 habitantes (SBPT apud BASTA, 2007), enquanto análises de 

dados constatam que a incidência média de tuberculose no Distrito Sanitário Especial 

Indígena (DSEI) de Vilhena corresponde a 2.518,9 novos casos por 100.000 habitantes 

(BASTA et al, 2004). 

Algumas doenças como dengue, cólera, doenças exantemáticas, difteria, febre amarela, 

hanseníase, hepatite, leishmaniose (visceral e tegumentar americana), leptospirose, malária, 

meningite, sífilis (em gestantes e congênita), tétano (acidental e neonatal) e tuberculose, 

permanecem com grande importância na epidemiologia brasileira, sobretudo na população 

indígena da Amazônia. Nesta se percebe, historicamente, forte presença das doenças 

infecciosas e parasitárias, devida, em parte, aos processos de colonização e expansão das 

fronteiras econômicas, ainda em curso na Amazônia brasileira, que sempre foram 

acompanhados de importante deterioração das condições de saúde das populações indígenas, 

levando a variados graus de depopulação nas mesmas (BOIA et al, 2009). 

Sendo assim, esse estudo tem como objetivo identificar a distribuição espacial das 

quatorze DT supracitadas – cólera, dengue, difteria, doenças exantemáticas, febre amarela, 

hanseníase, hepatite, leishmaniose (visceral e tegumentar americana), leptospirose, malária, 

meningite, sífilis (em gestantes e congênita), tétano (acidental e neonatal) e tuberculose – 

notificadas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e SIVEP Malária 

– entre a população indígena do Estado de Rondônia, com ênfase à tuberculose. Para isso, 

determinou-se a prevalência/incidência das DT, com o objetivo de caracterizar o perfil das 

mesmas nos povos indígenas de Rondônia. 

 

2. RESULTADOS 

Das doenças de notificação compulsória selecionadas para o estudo, as que 

apresentaram maiores incidências na população indígena foram: tuberculose, com 405,85/100 

mil habitantes em 2009 e 197,66 casos/100 mil indígenas em 2010; dengue, com 641,81 

casos/100 mil indígenas em 2009 e 404,31 casos/100 mil indígenas; hepatites, com 898,98 

casos/100 mil indígenas em 2008 e 490,79 casos/100 mil indígenas em 2009; leishmaniose 

tegumentar americana, com 207,64 casos/100 mil indígenas em 2009 e 44,92 casos/100 mil 

indígenas em 2010; e hanseníase, com 37,753 casos/100 mil indígenas em 2009 e nenhum 

caso notificado em 2010. 
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Quanto aos casos de tuberculose, a distribuição absoluta destes apontou três municípios 

como detentores de grande número de casos, com a maior quantidade concentrada em Porto 

Velho, seguida por Guajará Mirim e Cacoal. 

No que se refere à malária, o Índice Parasitário Anual (IPA) foi de 27,5 para a 

população geral do estado de Rondônia em 2009. Em 2010, esse índice subiu para 28,6 para 

essa população. Em contrapartida, nas áreas indígenas do estado, o IPA em 2009 foi de 2, 

tanto em 2009 quanto em 2010, de acordo com o SIVEP Malária (2011). 

A Figura 1 mostra a distribuição espacial dos IPAs das áreas indígenas do estado de 

Rondônia no ano de 2010, de acordo com o SIVEP Malária (2011). Dentre essas, os 

municípios que apresentaram os maiores IPAs foram Espigão D‘Oeste (31,8) e Guajará Mirim 

(12,7). Nova Mamoré e Alta Floresta do Oeste apresentaram IPAs de 2,7 e 1,2, 

respectivamente, e os municípios de Alto Alegre dos Parecis, Chupinguaia, Ji-Paraná e Porto 

Velho obtiveram índices menores que 1. Cacoal, Jaru e Vilhena apresentaram Índices 

Parasitários Anuais de zero. 

Figura 1: Distribuição Espacial dos IPAs das Áreas Indígenas do Estado de Rondônia em 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIVEP Malária (2011). 

As demais doenças investigadas no estudo - cólera, difteria, doenças exantemáticas, 

febre amarela, leishmaniose visceral, leptospirose, meningite e tétano neonatal - não tiveram 

casos notificados nos anos de 2009 e 2010, de acordo com as informações coletadas. 

Na análise da significância das incidências calculadas para a população indígena 

encontrou-se que, quando comparadas com as incidências da população não indígena, as 

diferenças existentes foram estatisticamente significativas para a maioria das doenças -



1129 

 

tuberculose, dengue, hepatites, leishmaniose tegumentar americana e tétano acidental. Isso 

indica que os resultados encontrados não são decorrentes da diferença de população entre os 

grupos, mas sim de incidências relevantes nos povos indígenas. 

As hepatites, que segundo a literatura são importantes morbidades na população 

indígena, apresentaram altas incidências nos últimos dois anos disponíveis no SINAN (2008 e 

2009). Em 2008 a incidência foi de 898,98 casos/100 mil indígenas e quando comparada com 

a população não indígena (70,6 casos/100 mil habitantes não indígenas), houve diferença 

estatisticamente significativa com p < 0,05. 

A distribuição espacial das incidências de tuberculose e hepatites, doenças com grande 

importância na morbimortalidade da população indígena de Rondônia, está apresentada nas 

Figuras 2 e 3, de acordo com os municípios de residência, no ano de 2010. 

 

Figura 2: Distribuição Espacial da Incidência de Tuberculose em Indígenas em 2010 

 

 

 

 Fonte: SINAN, 2011. 

Durante o ano de 2010, Corumbiara foi o município de Rondônia que apresentou a 

maior incidência de tuberculose, com 12.500 casos/100 mil indígenas. Jaru também 

apresentou expressiva incidência, com 4.545 casos/100 mil indígenas, e Cacoal obteve 
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647casos/100 mil. Porto Velho apresentou 322 casos/100 mil indígenas e municípios como 

Guajará Mirim, Espigão D‘Oeste e Ji-Paraná obtiveram incidências em torno de 120 

casos/100 mil hab. indígenas.  

Quanto às hepatites, Guajará Mirim apresentou a maior incidência de casos, 1.057/100 

mil indígenas, seguida por Vilhena, com 647/100 mil, Cacoal, com 144/100 mil e Espigão 

D‘Oeste, com 131/100 mil indígenas, como apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3: Distribuição Espacial da Incidência de Hepatites em Indígenas em 2009 

 
   Fonte: SINAN, 2011. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Historicamente, o perfil de morbimortalidade indígena no Brasil tem sido dominado 

pelas doenças infecciosas e parasitárias. Apesar da ―evolução‖ na sociedade e da aparente 

imersão das sociedades indígenas no meio não indígena, isso não elimina o peso exercido 

pelas doenças infecciosas no cotidiano da grande maioria dos povos indígenas (COIMBRA Jr. 

& SANTOS, 2001). Isso foi constatado no estudo, no qual, apesar de não se tratar de um 

estudo mais aprofundado, pôde-se perceber, através da análise das incidências, a importância 

das doenças infecciosas para a morbimortalidade das populações indígenas de Rondônia. 

A tuberculose destaca-se como uma das principais endemias que acometem os povos 

indígenas. Sua importância deve-se não somente a seu papel histórico como fator de 
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depopulação, como também pela ampla distribuição no presente (BUCHILLET & GAZIN, 

1998). Nessas populações, estudos mostram que as taxas de incidências podem ser quase dez 

vezes maiores que as encontradas na população brasileira em geral, o que pode estar 

relacionado às rápidas mudanças socioculturais, alta prevalência de desnutrição e deficiências 

nos serviços de saúde que deveriam promover saúde e prevenir doenças nessas populações 

(BASTA, 2006). 

O impacto da tuberculose na população indígena de Rondônia pôde ser verificado no 

presente estudo, em que se constataram incidências significativamente maiores na população 

indígena, nos anos de 2009 e 2010, quando comparadas com as da população geral de 

Rondônia - 443,6/100 mil hab. indígenas e 42,18/100 mil hab. não indígenas em 2009; e 

206,7/100 mil hab. indígenas e 18,43/100 mil hab. não indígenas em 2010. 

A malária é doença grave e importante para os povos indígenas, sendo considerada a 

principal causa de internação e óbito para algumas etnias. Os quadros graves ocorrem, 

principalmente, nas aldeias mais distantes das áreas urbanas, nas quais o contato com 

populações não indígenas é reduzido e a transmissão é instável (SANTOS et al., 2009). De 

acordo com Sá (2003), fatores biológicos, culturais, socioeconômicos e geográficos destas 

populações têm ocasionado elevadas taxas de morbimortalidade por malária. Apesar disso, no 

estudo se verificou que o IPA na população indígena foi menor que na população geral, 

exceto em Espigão D‘Oeste, no qual o IPA foi de 31,8. 

A dengue tem sido relatada há mais de 200 anos nas Américas. Em 1993, Panamá e 

Costa Rica, os últimos países latino-americanos que ficaram livres da dengue por vários anos, 

informaram a transmissão de dengue em população indígena (BASTOS, 2004). Embora sejam 

escassos os estudos sobre a epidemiologia da dengue na população indígena, a tendência é de 

elevada incidência, da mesma forma que na população não indígena. Isso pôde ser verificado 

neste estudo, através das incidências elevadas de dengue nos povos indígenas, nos anos de 

2009 e 2010, que foram de 641,81 casos/100 mil indígenas e 404,31 casos/100 mil indígenas, 

respectivamente. 

A infecção pelo VHB é endêmica na América do Sul e sua prevalência é 

particularmente alta na Amazônia, inclusive entre as populações indígenas. Há poucos estudos 

soroepidemiológicos sobre a prevalência de infecção pelo VHB ou VHC nas populações 

indígenas no Brasil, sendo que a maioria deles têm se concentrado em povos da Região 

Amazônica (FERREIRA et al., 2006). Como visto aqui, durante os anos de 2008 e 2009 os 

povos indígenas tiveram altas incidências de hepatites, sendo, respectivamente, 898,98 e 

490,79 casos/100 mil habitantes. 
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Uma curva ascendente de leishmaniose tegumentar americana, encontrada até o ano de 

2007 (FUNASA, 2010), leva à reflexão sobre o impacto ambiental pelo qual passa boa parte 

das áreas indígenas. Estas vêm sofrendo durante anos com projetos de desenvolvimento não 

sustentáveis, desmatamento indiscriminado - devido às atividades madeireiras, garimpeiras e 

agropecuárias -, saneamento precário ou inexistente, contaminação ambiental por poluentes 

químicos e físicos, fatores estes que representam aumento de susceptibilidade dos grupos 

indígenas à leishmaniose (FUNASA, 2010). Neste estudo detectou-se o reflexo desse fato, 

com uma incidência em 2009 de 207,64 casos/100 mil indígenas, em vista de uma incidência 

de 73,25 casos/100 mil habitantes não indígenas para o mesmo ano. 
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VIVÊNCIA EM AMBULATÓRIO DE SAÚDE DO TRABALHADOR ATRAVÉS DO 

LEVANTAMENTO DE DADOS DE CERVICALGIAS DOS USUÁRIOS ATENDIDOS 

NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEDACINHO DE CHÃO NO MUNICÍPIO DE 

PORTO VELHO. 

Ambulatório em saúde do trabalhador: 

Uma experiência de levantamento de dados de agravos ocupacionais nos usuários da unidade 

básica de saúde pedacinho de chão no município de Porto Velho 

 
Dário Dayvill Silva Araújo

23
 

Dra. Janne Cavalcante Monteiro
24

 

 

RESUMO: Este projeto aborda relação prejudicial entre a atividade laboral e o 

desenvolvimento de doença osteomuscular – cervicalgia – dos usuários da UBS Pedacinho de 

Chão. Junior & Mussi (2009) afirmam que os distúrbios no sistema osteomuscular 

relacionadas ao trabalho, são queixas cada vez mais prevalentes nos serviços de saúde. Assim, 

este estudo teve como objetivos específicos estabelecer o índice de cervicalgias relacionadas 

ao trabalho, avaliar as atividades ocupacionais desses usuários relacionando-as às queixas 

apresentadas, traçar o perfil sócio demográfico e ocupacional e avaliar a qualidade de vida dos 

usuários com queixas de saúde relacionadas ao trabalho, Realizar um trabalho educativo de 

prevenção de cervicalgias e demais agravos, e por fim fomentar o atendimento em 

ambulatório de saúde do trabalhador na UBS Pedacinho de Chão. Os dados compilados 

resultam de um levantamento epidemiológico a partir de entrevista com questionários 

previamente estruturados. O tratamento dos dados demonstrou que 20% da amostra 

apresentam dores cervicais. 

 

Palavras-chave: Saúde. Trabalho. Prevenção. Cervicalgia.  

 

ABSTRACT: This project treats about a harmful relation between the labor activity and the 

development of skeletons muscle disease – neck pain - of the users of the HBU Pedacinho de 

Chão. Júnior & Mussi (2009) confirm that the problem in the muscle skeletons system related 

to the work, are complaints that are more and more frequent in the health services. Thus, this 

study had as main objectives: first, to establish the level of of neckpains related to the work, 

then to evaluate the occupational activities of these users, relating them to the those already 

presented complaints, to trace the social-demographic and occupational profile and to 

evaluate the life quality of the users who have complaints about pains related to the work, to 

do an educative work in order to warn workers how to prevent the neckpain and others 

diseases, and finally to improve the attendance at the worker´s health clinic in the 

UBS‖pedacinho de Chão. The collected data result in a epidemiologic survey from an 

interview with questionnaires previously arranged. The treatment of the data demonstrated 

that 20% of the sample present  

the neck pain. 

 

Keywords: Health. Work. Prevention. Neck pain. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O projeto Ambulatório em Saúde do Trabalhador: uma experiência de levantamento de 

dados de agravos ocupacionais nos usuários da Unidade Básica de Saúde Pedacinho de Chão 

no Município de Porto Velho apresenta como proposta detectar casos de adoecimento pelo 

trabalho, mais especificamente os casos de cervicalgias. Segundo Opas (2003), o trabalho 

deve ser visto como potencial gerador de doenças, uma vez que pode desencadear graves 

problemáticas à saúde. A cervicalgia é uma síndrome clínica de etiologia diversa e 

caracteriza-se pela presença de dor, espontânea e/ou à palpação, sentida diretamente no 

pescoço ou produzida neste e sentida em outras áreas, sem história de acometimento de discos 

intervertebrais cervicais (FERRETTI, 2006 apud FUENTEFRIA, 2003). De acordo com 

Nohama e Silvério (2009) as dores cervicais afetam 30% de homens e 43% de mulheres em 

algum momento de suas vidas, sendo também uma queixa que afasta um grande número de 

trabalhadores de suas atividades profissionais. 

 

2. Referencial Teórico 

2.1 Cervicalgia e trabalho 

A cervicalgia é uma síndrome diretamente relacionada à atividade ocupacional, a 

postura anormal, a estresse psíquico, além da excessiva flexão ou a extensão cervical em 

decorrência de manuseio ou transporte de objetos pesados em um ombro e a execução de 

atividades que implicam a elevação dos membros superiores (PIQUINI, 2005 apud 

TEIXEIRA, 2001). 

Para subsidiar a afirmativa acima, o trabalho de Ghisleni e Melo (2005), no qual 

entrevistaram 50 trabalhadores atuantes no ramo calçadista (26%), o ramo da limpeza (12%), 

cozinha (8%) e costura (6%), observaram que 92% dos entrevistados apresentaram 

contraturas musculares cervicais álgicas.  

Costa & Nascimento (2007) afirmam que as principais patologias que acometem os 

digitadores são Cervicalgia e Cervicobraquialgia. 

Natour & Falcão (2009) afirmam que a dor cervical (cervicalgia) é comumente 

reportada pelos pacientes e que esta patologia tem uma clara ralação com a ocupação.  

 

2.2 Qualidade de Vida e Qualidade de Vida no Trabalho 

A qualidade de vida é definida como sendo a percepção do indivíduo sobre a sua 

posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está inserido e 
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em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (CANAVARRO et. al., 

2004).  

Vasconcelos (2001) apud Sucesso (1998) vai além, e afirma QVT abrange um 

trabalhador com renda capaz de atender as expectativas pessoais e sociais, com orgulho pelo 

trabalho realizado, vida emocional satisfatória, auto-estima, equilíbrio entre trabalho e lazer, 

horários e condições de trabalho sensatos, oportunidade e perspectiva de carreira. 

 

2.3 Atenção Básica e Saúde do Trabalhador   

A saúde do trabalhador está legalmente assegurada à população em geral, visto que 

a Portaria nº 3.908/GM define que: 

(...) a construção do Sistema Único de Saúde é um processo de responsabilidade do 

poder público. Além de considerar que cabe ao Ministério da Saúde a coordenação 

nacional da política de saúde do trabalhador, assim como é de competência do SUS a 

execução de ações pertinentes a esta área, conforme determinam a Constituição 

Federal e a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080 e 8.142) (BRASIL, 2000). 

 

2.4 Prevenção de distúrbios osteomusculares (cervicalgia) relacionados ao trabalho. 

De acordo com Renner (2005) a prevenção passa pela educação em saúde, que visa à 

reeducação postural no trabalho, bem como a adoção de critérios de ergonomia que objetiva a 

melhoria dos postos de trabalho, assim como a eliminação ou amenização de fatores como 

transporte, manuseio de cargas e dos movimentos repetitivos de modo a eliminar as posturas e 

movimentos críticos, visando à postura ideal.  

 

3. Material e Método 

Trata-se de um estudo descritivo, cujo principal método é o levantamento de dados, de 

corte transversal e quantitativo (GIL, 2002; FACHIN, 2003).  

Amostra: indivíduos atendidos no ambulatório de clínica médica da UBS Pedacinho de 

Chão que em abordagem mencionavam cervicalgia nos últimos 12 meses. Os critérios de 

exclusão englobaram os usuários que não consentiram em participar da pesquisa e os que não 

relataram queixa de cervicalgia.  

Os instrumentos de coleta de dados foram o questionário estruturado socioeconômico e o 

questionário – SF-36 (MARQUES, ASSUMPÇÃO E MATSUTANI, 2007). O Tratamento de 

dados é de ordem quanti-qualitativa, sendo utilizado o Excel. O projeto foi aprovado no CEP 

e todos os procedimentos foram realizados com prévia autorização formal dos usuários, 

através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
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A educação em saúde foi realizada a partir de palestras com assuntos preventivos, 

elaboração de folder abordando assuntos preventivos e formação de grupos visando à 

prevenção de cervicalgia, bem como avaliação e conscientização postural, elaboração de 

séries com exercícios laborativos. 

 

4. Resultados e Discussão 

 Em relação aos dados demográficos, verifica-se que os participantes apresentam idade 

igual ou superior a 16 anos, sendo que 64,1% dos entrevistados encontram-se inseridos na 

faixa etária da idade produtiva. Já, em relação ao gênero a amostra demonstrou uma maior 

incidência de cervicalgia entre as mulheres (72%). A incidência predominante no sexo 

feminino de cervicalgia pode estar relacionado a aspectos posturais, ao tipo de trabalho que 

exerce, estresse por lidar com a dupla jornada de trabalho e até mesmo pela presença massiva 

de mulheres na amostra da pesquisa.  

Na amostra há um índice acentuado de entrevistados exercendo profissões que tem 

como agente etiológico ou fatores de risco as posições forçadas e os gestos repetitivos, como 

exemplo as donas de casa que apresenta índice de cervicalgia de 18,5%, seguida pelas 

diaristas, domésticas e faxineiras com 12,3%, cabelereiro, manicures e trabalhadores da 

construção civil com 11,1%.  

Natour & Falcão (2009) afirmam que a dor cervical tem uma clara relação com a 

ocupação. Indo ao encontro da citação acima, observou-se que 51% dos pacientes com dor 

cervical correlacionaram a sua profissão como sendo o fator gerador da sua patologia. 

 

4.1 Dados referentes à dor cervical: 

A cervicalgia de acordo com Natour & Falcão (2009) afeta cerca de 20% da população 

geral, este dado é confirmado pelo estudo em questão, pois da amostra – 405 pacientes, 20% 

(81 pessoas) relataram sentir alguma dor ou desconforto na região cervical.  

Ademais, a análise quantitativa do tempo total da dor na região cervical, nos últimos 

12 meses, observou que 49% dos doentes sentem ou sentiram a dor por mais de 30 dias, mas 

não todos os dias no último ano, seguido por 25% que afirmaram sentir os sintomas todos os 

dias.  

A dor cervical esporádica e, principalmente, a constante é um fator determinante na 

má qualidade vida do trabalhador, influenciando diretamente no seu trabalho. Esta afirmação 

é confirmada pelo estudo em questão, visto que 57% dos entrevistados com a queixa de 

cervicalgia relataram que a dor influenciou de maneira decisiva na redução das atividades de 
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trabalho no último ano. Fato curioso em relação aos mesmos pacientes entrevistados é que a 

dor não tem o mesmo efeito sobre as atividades de lazer, pois apenas 33% relacionaram a 

queixa à redução do lazer, o que pode apontar para uma relação entre a dor cervical e as 

atividades laborativas. 

 

4.2 Dados sobre Qualidade de Vida: 

Com relação Capacidade funcional (CF), Pimenta et. al. (2008) refere-se a este 

domínio como sendo a capacidade de um indivíduo de se manter na comunidade com 

independência, pois este item avalia tanto a presença como a extensão das limitações impostas 

à capacidade física. Neste trabalho verificamos que 50% das observações (amostra) estão 

entre os valores 60 e 95, sugerindo que a cervicalgia não está influenciando negativamente na 

capacidade funcional. Em relação à dor, Venturini et. al. (2004) afirma que o tratamento da 

dor não deve visar apenas à causa física, ou seja, a dor isoladamente, deve abranger também a 

melhora da qualidade de vida. 

Assim, ao analisar o domínio dor, observamos que cerca de 50% dos entrevistados 

apresentam um escore entre 41 e 62, dado que nos permite inferir que boa parte dos pacientes 

do posto Pedacinho de Chão apresenta uma qualidade de vida abaixo do desejável quando se 

considera o domínio Dor.  

Por outro lado, quanto ao domínio limitação por aspecto físico (LAF) observa-se que 

cerca de 50% dos pacientes que relataram dor cervical tem escore igual ou inferior a 25, o que 

configura que a metade dos entrevistados diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao 

seu trabalho, realizaram menos tarefas que gostariam ou tiveram dificuldades de fazer seu 

trabalho, ou seja, esta análise demonstra uma produtividade inadequada em consequência de 

sua saúde física. 

No entanto, a limitação por aspecto emocional contrapõe se a LAF, visto que, naquele, 

cerca de 70% dos pacientes apresentam escore maior ou igual a 66,6. Isto indica que 

problemas emocionais como depressão ou ansioso não influenciaram negativamente no tempo 

que estes pacientes se dedicavam ao seu trabalho ou a outras atividades, bem como, realizar as 

tarefas do que gostaria com o cuidado que geralmente faz. 

No domínio Aspecto Social mais de 50 pacientes apresenta escore entre 76 e 100, o 

que indica que nesta polução analisada a saúde física ou problemas emocionais relacionados à 

patologia em estudo não foi um fator limitante para estes pacientes no quesito visitar um 

amigos ou parentes nas últimas 04 semanas. 
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4.3 Vivência/ Estratégias preventivas: 

Quanto à educação em saúde, a estratégias adotadas com o objetivo de diminuir a 

ocorrência de sintomas musculoesqueléticos melhorando a qualidade de vida do trabalhador 

são: 

- Foi realizada educação em saúde com as pacientes que estão agendadas tanto para o 

ambulatório de clínica médica, como para o preventivo e acompanhamento pré-natal. 

- Palestras em pareceria com o Grupo PET com assuntos preventivos.  

- Elaboração de folder abordando assuntos preventivos direcionados para as profissões que 

podem causar dores na região cervical. 

- Orientações ao paciente após certificar-se da postura laboral inadequada (Conscientização 

postural). 

 

5. Considerações finais 

A realização deste projeto mensura a importância de estudos direcionados para a saúde 

do trabalhador, uma vez que identificamos em uma amostra da UBS Pedacinho de Chão uma 

predominância moderada de Cervicalgia -20% dos usuários relataram sentir dores cervicais.  

Dentre estes pacientes, observou-se que 51% correlacionaram a sua profissão como 

sendo o fator gerador da sua patologia. Assim, no que tange ao perfil ocupacional relacionado 

à queixa, as profissões: diaristas, domésticas, faxineiras, cabelereiro, manicures e 

trabalhadores da construção civil aparecem entre as principais atividades desencadeadoras das 

dores osteomusculares. 

Quanto à avaliação da qualidade de vida o domínio estado geral de saúde demostrar 

que os pacientes da UBS consideraram sua saúde de ruim. 

Portanto, o que se observa com a analise dos resultados deste projeto é que há uma 

relação entre atividade laboral e o desencadeamento de doenças osteomuscular. 

Neste caso, além de politicas de prevenção e promoção a saúde do trabalhador, é de 

fundamental importância à orientação à prática de atividades físicas dentro e fora do ambiente 

de trabalho. 

 

6. Referências Bibliográficas  

 

BRASIL. Política Nacional de Saúde do Trabalhador: versão preliminar. Brasília: Ministério 

da Saúde, 2000- DF. Disponível em: 

http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/pactos/pactos_vol4.pdf. Acessado em:13/fev/2010. 

 

http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/pactos/pactos_vol4.pdf


1141 

 

CANAVARRO, M. C. et. al.; Desenvolvimento dos Instrumentos de Avaliação da Qualidade 

de Vida na Infecção VIH da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-HIV; WHOQOL-

HIV-BREF) para Português de Portugal: Apresentação de um projecto, 2004. Disponível em: 

http://www.aidscongress.net/pdf/whoqol_hiv_abstract_238_comunic_270.pdf. Acessado em: 

25/dez/20009. 

 

COSTA, J. K. S. & NASCIMENTO, A. L. A.; Ergonomia para digitadores. 2007. Disponível 

em:http://www.wgate.com.br/conteudo/medicinaesaude/fisioterapia/variedades/ergonomia_je

nifer/ergonomia_jenifer.htm. Acessado em: 01/mar/2011. 

 

FERRETTI, P. Estudo comparativo na avaliação de dor e amplitude de movimento em 

pacientes com cervicalgia de origem muscular, utilizando como tratamento fisioterapêutico 

ondas curtas versus pompage cervical, ambos associados a alongamentos ativos cervicais e de 

cintura escapular. Faculdade Assis Gurgacz – Cascavel, 2006. Disponível em: 

http://www.fag.edu.br/tcc/2006/Fisioterapia/estudo_comparativo_na_avaliacao_de_dor_e_am

plitude_de_movimento_em_pacientes_com_cervicalgia_de_origem_muscular_utilizando_co

mo_tratamento_fisioterapeutico_ondas_curtas_versus_.pdf.  Acessado em: 12/out/ 2009. 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa.4ªed. São Paulo: Atlas; 2002. 

 

GHISLENI, A. P. & MERLO, A. R. C.; Trabalhador Contemporâneo e Patologias por 

Hipersolicitação. Psicologia: Reflexão e Crítica, 2005, 18(2), pp.171-176. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-79722005000200004&script=sci_arttext. 

Acessado em:12/jan/2010. 

 

JUNIOR, R. R. & MUSSI, G.; Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 

(LER/DORT). Tratado de Medicina Interna, 2º ed. vol.1/organizador Antonio Carlos 

Lopes, pp. 240-258, São Paulo: Roca, 2009. 

 

MARQUES, Amélia P.; ASSUMPÇÃO, Ana; MATSUTANI, Luciana A. Fibromilagia e 

Fisioterapia: avaliação e tratamento. Barueri: Manole, 2007. 

 

NOHAMA, P. I.; SILVÉRIO-LOPES, S. M. I. I. Influência da freqüência estimulatória 

envolvida nos efeitos analgésicos induzidos por eletroacupuntura em cervicalgia tensional. 

Revista Brasileira De Fisioterapia, vol.13, nº.2, São Carlos, mar./abr. 2009. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbfis/v13n2/aop017_09.pdf. Acessado em:16/fev/2010. 

 

NATOUR J. & FALCÃO D. M.; Síndromes Cervicais. Tratado de Medicina Interna, 2º ed. 

vol.1/organizador Antonio Carlos Lopes, pp. 1653-1656 São Paulo: Roca, 2009. 

 

OPAS – Organização Pan Americana de Saúde. Guia dos prefeitos para promover qualidade e 

vida. Municípios e comunidades saudáveis. WK Kellogg Foudantion, 2003. 

 

PIQUINI M. S.; Ergonomia aplicada ao design: Um estudo de caso sobre o disign de 

bicicletas – biomecanica da postura sentada.; FAU-USP, 2005. Disponível em: 

http://www.posdesign.com.br/artigos/tese_suzi/Volume%201/09%20Cap%C3%ADtulo%205

%20%20-%20Biomec%C3%A2nica%20da%20%20postuta%20sentada.pdf. Acessado em: 

13/jan/2010. 

 

http://www.aidscongress.net/pdf/whoqol_hiv_abstract_238_comunic_270.pdf
http://www.wgate.com.br/conteudo/medicinaesaude/fisioterapia/variedades/ergonomia_jenifer/ergonomia_jenifer.htm
http://www.wgate.com.br/conteudo/medicinaesaude/fisioterapia/variedades/ergonomia_jenifer/ergonomia_jenifer.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-79722005000200004&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/pdf/rbfis/v13n2/aop017_09.pdf
http://www.posdesign.com.br/artigos/tese_suzi/Volume%201/09%20Cap%C3%ADtulo%205%20%20-%20Biomec%C3%A2nica%20da%20%20postuta%20sentada.pdf
http://www.posdesign.com.br/artigos/tese_suzi/Volume%201/09%20Cap%C3%ADtulo%205%20%20-%20Biomec%C3%A2nica%20da%20%20postuta%20sentada.pdf


1142 

 

PIMENTA F. A. P. et. al.; Avaliação da qualidade de vida de aposentados com a utilização do 

questionário SF-36: Revista da Associação Médica Brasileira. vol.54 no.1 São 

Paulo Jan./Feb. 2008. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

42302008000100021&script=sci_arttext. Acessado em: 10/jan/2010. 

 

RENNER, J. S.; Prevenção de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. boletim 

da saúde | porto alegre | volume 19 | número 1 | jan./jun. 2005. 

 

VASCONCELOS, A. F.; Qualidade de vida no trabalho: origem, evolução e perspectivas. 

Caderno de pesquisas em administração, São Paulo, v. 08, nº1, janeiro/março 2001. 

Disponível em: http://www.ead.fea.usp.br/cad-pesq/arquivos/v08-1art03.pdf. Acessado em: 

20/fev/2010. 

 

VENTURINI, D. A.; dor na coluna vertebral entre os acadêmicos do terceiro ano de 

enfermagem da universidade estadual de maringá, 2004. Disponível em: 

http://www.pec.uem.br/pec_uem/revistas/revista%20APADEC/trabalhos/c6_laudas/VENTU

RINI,%20Daniele%20Aparecida-1.pdf. Acessado em: 11/mar/2010. 

 

 

AGRADECIMENTOS: 

 Ao CNPQ; 

 Ao PIBIC; 

 À UNIR; 

 A UBS Pedacinho de Chão: Equipe e Usuários 

_________________________ 

CONTATOS 

Orientando: 

E-mail: Dayvill@hotmail.com 

Orientador: 

E-mail: jannemonteiro@brturbo.com.br 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-42302008000100021&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-42302008000100021&script=sci_arttext
http://www.pec.uem.br/pec_uem/revistas/revista%20APADEC/trabalhos/c6_laudas/VENTURINI,%20Daniele%20Aparecida-1.pdf
http://www.pec.uem.br/pec_uem/revistas/revista%20APADEC/trabalhos/c6_laudas/VENTURINI,%20Daniele%20Aparecida-1.pdf
mailto:Dayvill@hotmail.com
mailto:jannemonteiro@brturbo.com.br


1143 

 

VIVÊNCIA EM AMBULATÓRIO DE SAÚDE DO TRABALHADOR ATRAVÉS DO 

LEVANTAMENTO DE DADOS DE LOMBALGIAS DOS USUÁRIOS ATENDIDOS 

NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEDACINHO DE CHÃO NO MUNICÍPIO DE 

PORTO VELHO 

 

Ambulatório em Saúde do Trabalhador: uma experiência de levantamento de dados de 

agravos ocupacionais nos usuários da Unidade Básica de Saúde Pedacinho de Chão no 

Município de Porto Velho 

 
Francisca Magda Prado Bezerra

25
 

DRA. Janne Cavalcante Monteiro
 26

 

 

RESUMO: A população de países industrializados, como o Brasil, possui uma alta incidência 

de trabalhadores que possuem lombalgia. Dados estatísticos do Ministério da Previdência 

Social (2007) mostram que a atividade laboral é um potencial determinante no processo 

saúde-doença, não devendo ser desconsiderado no atendimento ao usuário do SUS como 

umas das causas determinantes de sua queixa. Este trabalho apresenta o levantamento de 

dados de agravos ocupacionais nos usuários da unidade básica de saúde Pedacinho do Chão 

no Município de Porto Velho. Assim, para obtenção de tais dados foram aplicados o 

Questionário Geral de Cervicalgia e Lombalgia, o Questionário de Qualidade de Vida-SF-36 

(versão brasileira) e o Questionário de Mapa da Dor. 

 

Palavras-chave: Lombalgia. Saúde do trabalhador. Educação postural. 

 

ABSTRACT: The population of industrialized countries, as is the case of Brazil, has a high 

incidence of workers who have back pain. Statistics from the Ministry of Welfare (2007) 

show that the work is a potential factor in the health- disease and should not be overlooked in 

customer User SUS as one of the causes of its complaint. This paper presents the data 

collection of occupational health problems in users of primary health unit Pedacinho do Chão 

in the city of Porto Velho. Thus, to obtain such data were applied to the General 

Questionnaire and Neck Pain Back pain, the Questionnaire Quality of Life-SF-36 (Brazilian 

version) and the Questionnaire of Pain Map. 

  

Keywords: Low back pain. occupational health. 

 

INTRODUÇÃO 

A lombalgia é caracterizada como uma dor na região inferior da coluna vertebral, 

sendo uma das queixas dolorosas mais freqüentes na prática clínica e constitui uma das 

maiores causas de afastamento do trabalho, de acordo com Knoplich (2003).  

A lombalgia por sua importância epidemiológica deveria ter programas de 

prevenção e tratamento pelo SUS, uma vez que a saúde do trabalhador está legalmente 

assegurada através da Lei 8.080/90, contudo poucos avanços efetivos foram incorporados 

ao SUS, segundo Hoefel e Dias (2005). 
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 A falta de projetos voltados para o desenvolvimento efetivo da Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador no SUS dificulta aos usuários fazerem uma relação entre as suas 

atividades laborais e aos agravos de sua saúde.  

A partir do exposto, este projeto buscou por meio de questionários, traçar um perfil da 

saúde do trabalhador no que se refere a dores na região lombar, no intuito de contribuir com a 

produção científica sobre o assunto para beneficiar a população e auxiliar os profissionais da 

área de saúde, além de inserir os acadêmicos participantes no ambulatório médico para 

detectar os casos de adoecimento pelo trabalho (lombalgia) e a relação da queixa à atividade 

laboral da influência do agravo sobre o trabalho do usuário. 

Após traçar o perfil dos usuários da saúde observou-se a necessidade de realizar uma 

abordagem educacional com os usuários da Unidade de Saúde do Pedacinho de Chão e 

realizar orientação em educação postural não somente em atividades laborais como também 

em ações domésticas. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A coluna vertebral do adulto é formada, normalmente, por 33 vértebras organizadas 

em cinco regiões. As vértebras lombares estão localizadas na região lombar entre o tórax e o 

sacro, possuindo um papel de sustentação, uma vez que o peso aumenta em direção à 

extremidade inferior da coluna vertebral (MOORE, 2007).    

O peso da parte superior do corpo é sustentado em grande parte pela vértebra lombar 5 

(L5). A L5 é responsável pelo ângulo lombossacral entre o eixo longitudinal da região lombar 

da coluna vertebral e do sacro. A região lombar por ser responsável pela sustentação da parte 

superior do corpo acaba por sofrer alguns danos, tais como a lombalgia. (MOORE, 2007). 

A lombalgia, segundo Natour (2004), é uma alteração músculo-esquelética, sendo 

caracterizada como uma dor mecânica localizada na região inferior do dorso, em uma área 

situada entre o último arco costal e a prega glútea. Ela pode ser acompanhada de dor que se 

irradia para as nádegas ou para as pernas no trajeto do nervo ciático (dor ciática), sendo muito 

prejudicial para uma parcela da população que realizam atividades repetidas, que é o caso dos 

trabalhadores. 

As causas da lombalgia são multifatoriais, contudo devem-se analisar alguns fatores 

que têm sido associados à presença de dor lombar, como a idade, sexo, tabagismo, 

alcoolismo, peso corporal, classe social, prática de atividade física e atividades laborais. 

Assim o conhecimento do perfil sócio-demográfico desses indivíduos e dos fatores de risco 
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associados à lombalgia é essencial para políticas públicas que visem o controle desse 

problema com base em intervenções preventivas e/ ou terapêuticas (ALMEIDA, 2008). 

 

METODOLOGIA 

Este estudo é do tipo descritivo, de corte transversal, cujo principal método é o 

levantamento de dados e de cunho avaliativo quantitativo (GIL, 2002; FACHIN 2003).  

 O projeto foi realizado na UBS Pedacinho de Chão, em Porto Velho, na qual se 

realizaram 356 entrevistas com os usuários dessa unidade atendidos por demanda espontânea 

ou agendados pelos agentes de saúde. 

A metodologia do projeto adotou como critério de inclusão os usuários do ambulatório 

de clínica médica da UBS Pedacinho de Chão que em abordagem mencionavam lombalgia 

nos últimos 12 meses e os usuários que concordaram em receber orientação sobre lombalgia. 

Dessa forma o critério de exclusão foi os pacientes do ambulatório de clínica médica dessa 

unidade que não consentiram em participar da pesquisa. Todos os procedimentos foram 

realizados com prévia autorização formal dos usuários, através do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

A coleta de dados foi realizada junto aos arquivos médicos dos usuários e também a 

partir de entrevistas que foram feitas antes das consultas médicas ambulatoriais, para se 

verificar quais os agravos relacionados à lombalgia, assim como levantar dados demográficos 

sobre eles. O Tratamento de dados dos resultados é de ordem quanti-qualitativa, sendo 

utilizado o Excel.  

O processo de educação em saúde para os usuários da UBS Pedacinho de Chão foi 

realizado com os pacientes que se encontravam na unidade de saúde e se disponibilizaram em 

receber a orientação educacional sobre lombalgia, cabe salientar que foram realizadas 

diferentes abordagens de orientação, desde formas preventivas para os indivíduos que não 

relatam dores na região lombar, até orientações de correção postural e exercícios de 

alongamento para os usuários que alegam lombalgia, tal orientação foi feita de acordo com o 

tipo de atividade laboral de cada indivíduo. 

 

RESULTADO E DISCUSSÕES 

O levantamento de dados contou com a realização de 356 entrevistas com usuários da 

UBS Pedacinho de Chão, dos quais 114 apresentavam dores na região lombar da coluna 

vertebral. 
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Devido à patologia em questão possuir causas multifatoriais é essencial analisarmos as 

características sócio-demográficas. Assim de acordo com Almeida (2008), o conhecimento do 

perfil sócio-demográfico desses indivíduos e dos fatores de risco associados à lombalgia é 

essencial para políticas públicas que visem o controle desse problema com base em 

intervenções preventivas e/ ou terapêuticas. 

Desta forma, na amostra estudada se observa que o sexo feminino é predominante na 

amostra com 88% dos pacientes; o estado civil prevalecente da amostra foi de usuários 

casados (56%); em relação a situação no mercado de trabalho sobressaiu os usuários que 

trabalham com carteira não-assinada, com 61,46% e observa-se uma predominância na faixa 

etária entre 25-29 anos e 30-34 anos, estes apresentaram os maiores índices de casos com 

lombalgia (16,51%), tais dados revelam a relação entre a faixa etária em idade produtiva com 

a lombalgia. 

A patologia estudada pode ser relacionada com várias atividades ocupacionais, as 

quais atuam com sobrecargas na coluna lombar geradas no trabalho físico pesado, 

manutenção de posturas por tempos prolongados, movimentos freqüentes de flexão e rotação 

da coluna e exposição de estímulos vibratórios; estes podem desencadear a doença de modo 

isolado ou combinado (BOEING, 2004). 

Em relação à ocupação atual dos usuários predominante na amostra com lombalgia foi 

a de dona de casa (22,93%), a qual realiza a atividade laboral na posição ergonômica em pé, 

assim como a diarista, a faxineira, a doméstica, a copeira e a lavadeira, que na amostra 

representaram 13% dos trabalhadores.  

Os trabalhadores comerciantes, vendedores, atendente e autônomo na amostra da UBS 

Pedacinho de Chão apresentavam dor lombar em 11% da amostra, assim comparando com o 

estudo realizado por Silva (2004), observamos que se encontra em concordância, uma vez que 

trabalhadores que realizam suas atividades laborais na posição ergonômica em pé possuem 

maiores índices de lombalgia, além disso carregar peso é um fator agravante para desenvolver 

lombalgia e esses trabalhadores, geralmente, realizam algumas tarefas em que carregam peso.  

Alguns estudos sobre doença do trabalhador abordam que o fator tempo possui relação 

direta com as patologias relacionadas às atividades laborais, uma vez que os indivíduos 

realizam em seu cotidiano atividades repetidas (BRASIL, 2002). No estudo da UBS 

Pedacinho de chão predominou em relação à lombalgia os trabalhadores que possuíam como 

tempo de atividade laboral de mais de vinte anos com 31,19%. 

Este dado entra em concordância com que estudamos em relação à saúde dos 

trabalhadores, uma vez que as patologias relacionadas ao trabalho referem-se a um conjunto 
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de agravos ou danos que incidem sobre a saúde dos trabalhadores, as quais podem se 

manifestar de forma lenta, podendo levar anos, para causar alguma conseqüência aos 

trabalhadores, tal fato dificulta o estabelecimento da relação entre uma doença e o trabalho 

(BRASIL, 2002). 

Na amostra da UBS Pedacinho de Chão o estudo do tempo diário destinado a 

realização da atividade laboral foi analisada em relação aos pacientes que apresentavam 

lombalgia, assim a jornada diária entre os indivíduos que apresentavam os maiores índices de 

lombalgia situa-se entre 4h e 8h diárias, 72,47% da amostra, cabe salientar que a analise 

realizada foi, principalmente, em relação a ocupações em que os trabalhadores permaneciam 

em pé. 

Em relação à associação da dor com o trabalho, a maioria (64,22 %) dos usuários da 

UBS-Pedacinho de Chão relataram que as dores na região lombar deve-se as atividades 

realizadas no trabalho. Pelo fato de dor lombar ser considerada um sintoma, os estudos 

investigativos dependem muito das informações e recordações dos sujeitos participantes das 

pesquisas (MATOS, 2008). 

 

CONCLUSÃO 

A realização deste projeto mensura a importância de estudos direcionados para a saúde 

do trabalhador, uma vez que identificamos em uma amostra da UBS Pedacinho de Chão uma 

predominância moderada de lombalgia. Tal fato reforça a importância da detecção e do 

tratamento destas afecções clínicas pelas equipes da atenção primária à saúde.  

Em relação ao projeto observa-se que há uma relação entre às queixas relacionadas na 

coluna vertebral (lombar) e as atividades laborais realizadas pelos pacientes da UBS 

Pedacinho de Chão, tal fato é comprovado pelos resultados analisados. 

Em decorrência da relevância da lombalgia, seja em razão do grande número de 

pessoas atingidas pela doença, segundo a amostra coletada, ou pelas conseqüências sociais 

causadas, devem-se desenvolver estratégias de tratamento em busca de maior eficiência na 

prevenção ou tratamento da lombalgia. 

O objetivo da educação postural não é limitar as atividades, mas sim realizá-las com 

segurança durante atividades da vida diária e profissional. A manutenção de posturas 

apropriadas e a utilização de material adequado garantem uma boa funcionalidade dos 

músculos, articulações e tendões, evitando que estes sofram carga e gerem dores durante 

posturas estáticas e dinâmicas.  
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As orientações educacionais realizadas na Unidade de Saúde Pedacinho de Chão ainda 

não foram o suficiente para abranger os usuários que utilizam esta unidade, cabe salientar que 

tal ação é fundamental para a prevenção da lombalgia, como para a conscientização sobre a 

existência desta patologia, que deve ser relatada para o médico, no intuito que este adote as 

medidas necessárias para o tratamento. 
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RESUMO: Sobre o campo saúde do trabalhador, o Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador – CEREST – tem papel central na divulgação, notificação e amparo das questões 

que envolvem de alguma forma a saúde do trabalhador. Este trabalho descritivo foi realizado 

através de levantamento de dados do CEREST estadual do Ceará, de Rondônia e o CEREST 

regional de Cacoal-RO. O CEREST do Ceará apresenta dentre outros resultados, 17 

funcionários, falta de equipamentos, 97 atendimento e doze atualizações para os funcionários 

do CEREST. O de Cacoal apresenta sete funcionários, equipamentos em licitação, 131 

atendimentos e duas atualizações profissionais. Os resultados demonstram que está em plena 

atividade a implantação.  

 

Palavras-chave: CEREST. Implantação. Saúde do trabalhador. 

 

ABSTRACT: About the worker's health field, the Reference Center on Occupational Health - 

CEREST - has a central role divulgating, reporting and supporting issues that involve 

somehow the worker‘s health. This descriptive study was conducted through a CEREST‘s 

data collection at the state of Ceará, Rondônia and regional CEREST at the city of Cacoal-

RO. The CEREST of Ceará has among other results: 17 staff members, lack of equipment, 97 

attendances and 12 professional development for the CEREST‘s employees; Cacoal‘s 

CEREST has 7 employees, procurement of equipment in progress, 131 attendances and 2 

professional development. The results show that the implantation is in full activity.  

 

Keywords: CEREST. Worker's health. Implantation. 

 

INTRODUÇÃO 

O campo da saúde do trabalhador ainda é novo e, geralmente, desconhecido para 

muitos profissionais da rede SUS. 

Sobre este campo, saúde do trabalhador, o Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador – CEREST – tem papel central na divulgação, notificação e amparo das 

questões que envolvem de alguma forma a saúde do trabalhador. 

 A despeito dessa importância, a política nacional de saúde do trabalhador ainda não 

recebe atenção devida. Visando compreender a atuação do Centro de Referência em Saúde do 
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Trabalhador (CETEST) em seu processo de implantação e consolidação no âmbito da saúde 

do trabalhador, este trabalho faz uma comparação entre os CERESTs estaduais do Ceará, de 

Rondônia e o CEREST regional de Cacoal. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Inicialmente, por trabalhador entende-se toda pessoa que exerça uma atividade de 

trabalho independentemente de estar inserido no mercado formal ou informal, inclusive na 

forma de trabalho familiar e/ ou doméstico Brasil (2002).  

Este campo, saúde do trabalhador, é apresentado na sua atuação por Mendes (1991) 

apud Dias (1991) como uma explicação sobre o adoecer e o morrer das pessoas, dos 

trabalhadores em particular, através do estudo dos processos de trabalho, de forma articulada 

com o conjunto de valores, crenças e idéias, as representações sociais, e a possibilidade de 

consumo de bens e serviços, na "moderna" civilização urbano-industrial. 

A Portaria GM/MS nº 1.679/2002, os CEREST se constituem ferramentas estratégicas 

na disseminação das práticas em Saúde do Trabalhador no SUS. Ainda segundo essa 

estratégia, o CEREST deixa de ser porta de entrada do Sistema, constituindo-se como centro 

articulador e organizador no seu território de abrangência, das ações intra e intersetoriais de 

saúde do trabalhador, assumindo uma função de retaguarda técnica e pólos irradiadores de 

ações e idéias de vigilância em saúde, de caráter sanitário e de base epidemiológica. 

Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, de acordo com David (2005), 

devem produzir serviços técnicos assistenciais, sem nunca substituir a rede de serviços do 

SUS. Não são pontos de entrada no Sistema, são retaguardas técnicas e difusoras de ações e 

de ideias de vigilância em saúde de caráter sanitário e de base epidemiológica. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo é do tipo descritivo, de corte transversal, cujo principal método é o 

levantamento de dados e de cunho avaliativo quantitativo (GIL, 2002; FACHIN 2003).  

 O projeto foi realizado com dados do Dados do CEREST e do DATASUS de 

Rondônia e do Ceará dos anos de 2009 e 2010, bem como dados do CEREST regional de 

Cacoal-RO. 

 A coleta de dados foi realizada através de um checklist junto aos funcionários dos 

CEREST. Utilizou-se como fontes de pesquisa o Ministério da Saúde (2006) e Jacques (2009) 

para elaboração desse instrumento de pesquisa. Os dados utilizados são de informações 
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obtidas junto aos funcionários destes órgãos in loco e via internet, não tendo sido averiguados 

documentos comprovatórios de tais informações. 

Os dados apresentados são de ordem quantitativa, sendo utilizado para confecção das 

tabelas e gráficos o word e excel 2010 como programa gerador, ordenados na sequencia do 

instrumento de pesquisa, visando a melhor compreensão dos fenômenos encontrados e seu 

relacionamento com as demais dimensões descritivas, de forma a atribuir significado à 

análise. 

 

RESULTADO E DISCUSSÕES 

Inicialmente, menciona-se que levantamento de dados junto ao CEREST estadual de 

Rondônia não foi objetivada por recusa na participação à pesquisa, os poucos dados colhidos 

foram do DATASUS. 

A estrutura física do ambiente de trabalho e recepção dos trabalhadores apresentam 

significativas diferenças. O CEREST do Ceará não apresenta uma grande placa nominando o 

local, chamando a atenção dos usuários sobre o local, apresenta apenas uma pequena placa. 

Bem diferente é o prédio de Rondônia e o CEREST regional de Cacoal, placa no alto, letras 

visíveis, fato que ajuda na localização e demostra, neste quesito, uma melhor adequação para 

execução das atividades laborais dos funcionários deste órgão, bem como uma melhor 

recepção aos trabalhadores. 

 Na síntese para implantação do CEREST, segundo Ministério da Saúde (2006), 

o modelo de projeto a ser habilitado deve dispor de recursos de diagnóstico/exames 

complementares disponibilizados, tais como: audiômetro, impedanciometria, BERA, USG, 

eletroneuromiografia, exames toxicológicos, exames de análises clínicas básicos, provas da 

função respiratória e testes epicutâneos. Bem como os equipamentos/recursos de avaliação 

ambiental, como o dosímetro de exposição à ruído, o mensurador de IBUTG, a central de 

avaliação de micro-clima e o mensurador de pressão sonora (decibelímetro). O CEREST do 

Ceará não é possuidor de tais recursos dentro deste órgão, sendo a maioria desses recursos 

disponíveis nas redes sentinelas, entretanto tais equipamentos não foram verificados in loco 

sua existência nas redes sentinelas. O CEREST de Porto Velho não foi conseguido esses 

dados e o CEREST de Cacoal apresenta equipamentos em licitação, tais como: audiômetro, 

impedanciometria, dosímetro de exposição à ruído, Mensurador de IBUTG, central de 

avaliação de micro-clima e mensurador de pressão sonora (decibelímetro), bem como os 

exames toxicológicos e de análises clínicas básicas são realizados dentro da rede SUS. 
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Segundo dados do IBGE ano 2010, a população de Cacoal é de 78.574 é de Fortaleza é 

de 2.452.185 habitantes. Avaliando comparativamente a população e o número de 

funcionários, 17 no CEREST do Ceará e 6 no de Cacoal, observamos que a disparidade da 

quantidade de funcionários não é tão significativa, entretanto, deve-se mencionar que ambas 

necessitariam de mais funcionários para melhor executarem suas atividades. 

Sobre as unidades sentinelas, o estado do Ceará, possui cinco unidades sentinelas, 

sendo essas unidades os hospitais da capital do estado, Fortaleza. Cada unidade específica 

para determinado tipo de notificação, de acordo com o fluxo na própria unidade sentinela. NO 

estado de Rondônia observamos que cada CEREST possui um modelo diferenciado do 

sentido de unidade sentinela e, por exemplo, o CEREST regional de Cacoal suas unidades 

sentinelas incluem todas as Unidades Básicas de Saúde da área que abrange. 

Em relação as notificações,  no estado do Ceará, a grande maioria dos agravos é 

advinda de acidentes graves e biológicos e tais dados é proporcional aos dados nacionais. 

Entretanto, interessante é observar que apenas os dados de cânceres e pneumoconioses não 

foram notificados. No estado de Rondônia, observamos que as maiores prevalências dos 

agravos são das intoxicações ocupacionais. Segundo ainda Faria (2007), Rondônia perde 

apenas para Santa Catarina e o Paraná nos agravos decorrentes de intoxicações ocupacionais, 

O CEREST do Ceará colaborou apenas com 15 notificações, ano base 2009, das 734 

apresentadas pelo estado, que representa aproximadamente 2% do total do estado. Já os dados 

do estado de Rondônia são de 82 notificações. O CEREST da cidade de Cacoal notificou 131 

agravos relacionados ao trabalho, destes, 101 notificações alimentaram no SINAN.  

Sobre a assistência, foram realizados 97 atendimentos pelo CEREST-CE, sendo que 

deste total, 15 tiveram as relações casuais com o trabalho estabelecidos pelo CEREST. O 

CEREST/Cacoal realizou 131 atendimentos sendo estabelecido relações casuais em 37 casos. 

O CEREST-CE apresentou doze atualizações para os trabalhadores do CEREST 

regional e para as redes sentinelas; bem como três cursos de capacitação para os trabalhadores 

em geral, sendo três módulos com turmas de 40 alunos sobre LER/DORT; um módulo de 

dermatose, quarenta alunos; e dois módulos de PAIR, também com quarenta alunos. O 

CEREST regional de Cacoal apresentou um total de duas atualizações profissionais e cinco 

ações educativas. 
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CONCLUSÃO 

A realização deste projeto visou ampliar os estudos direcionados para a saúde do 

trabalhador. A partir deste pressuposto, a compreensão da implantação do CEREST seria uma 

importante ferramenta.  

Em relação ao projeto observa-se que está em plena atividade a implantação e o 

principal fator a ser observado é o impacto atual destes trabalhos na saúde do trabalhador. 

Os trabalhadores assistidos de alguma forma pelo CEREST são privilegiados, visto o 

número reduzidos de eles terem acesso a este órgão, devido, por exemplo, a pequena 

divulgação dessa estratégia de saúde do trabalhador por parte dos vários órgãos que gerem a 

saúde, bem como devido a lentidão na consolidação do próprio CEREST dentre outros 

possíveis fatores. 

Ressalta-se também a importância da ampla divulgação de dados de todos os 

CEREST. Divulgação esta que geraria mais pesquisas e uma melhor compreensão do papel da 

Saúde do Trabalhador e sua relação com as atividades laborais. 
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo o estudo da evolução da mortalidade geral, por 

doenças do aparelho circulatório no município de Porto Velho, no período de 2006 a 2010. A 

população pesquisada foi correspondente às faixas etárias acima de 40 anos. Dentre as 

doenças cardiovasculares, foram selecionados as causas de óbitos por doença isquêmica do 

coração, doença cerebrovascular e insuficiência cardíaca. Os dados para o presente estudo 

foram extraídos do banco de dados da secretária municipal de saúde (SEMUSA), organizados 

no Excel e exportados para o programa Epi-Info para análise estatística descritiva. Foram 

pesquisados 1540 óbitos, sendo 670 do sexo feminino e 870 do masculino para a análise da 

evolução da mortalidade por faixa etária dentro do período observado. 

 

Palavras chave: mortalidade, doenças do aparelho circulatório, doença isquêmica do coração, 

doença cérebro vascular, insuficiência cardíaca. 

 

INTRODUÇÃO 

Verifica-se uma alteração no perfil de morbimortalidade no Brasil. As doenças 

infecciosas, que eram a principal causa de óbitos da população até a metade do século XX 

diminuiu, enquanto houve aumento de mortes causadas por doenças crônicas não 

transmissíveis e causas externas. Das doenças crônicas, destacam-se as doenças do aparelho 

circulatório, que atualmente representam a principal causa de morbimortalidade no mundo. 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 17,1 milhões de pessoas vão a óbito 

anualmente devido às doenças do aparelho circulatório. Nos países de baixa média renda, 

essas patologias representam 80% do número total de mortes (LEIRIA, M. 2009). Em nações 

desenvolvidas, são os principais causadores de mortalidade e incapacidade. Estima-se que em 

2020 sejam responsáveis por um terço (34%) de todos os óbitos (WHO, 2001). 

Estudos mostram aumento na incidência de mortalidade em pessoas mais velhas, 

principalmente a partir dos 40 anos, que devido a alterações fisiológicas tornam esses 

indivíduos mais suscetíveis a doenças do aparelho circulatório.  

É importante o conhecimento da realidade epidemiológica das doenças do aparelho 

circulatório, devido à importância dessas doenças no contexto de saúde pública, sejam pelos 

altos custos em assistência médica que representam, ou pela quantidade de óbitos que geram. 
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METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo de séries temporais da mortalidade por doenças do 

aparelho circulatório (DAC) no município de Porto Velho estado de Rondônia. A pesquisa foi 

realizada entre os meses de agosto de 2010 e junho de 2011. . Os dados para o presente estudo 

foram extraídos do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), exportados para o 

programa Epi-Info, versão 3.5.1, onde se realizou a transformação de variáveis e as tabulações 

cruzadas. Estas foram salvas em Excel para os cálculos dos coeficientes e produção dos 

gráficos. As informações sobre a população residente no município foram retiradas do banco 

de dados do DATASUS (SIM). 

Para a comparação da evolução temporal da mortalidade, os óbitos foram organizados 

por sexo e divididos em três faixas etárias: 40-59 anos; 60-69 anos; 80 anos ou mais. Óbitos 

por doença isquêmica do coração (I20–I25), doença cerebrovascular (I60–I69) e insuficiência 

cardíaca (I50), foram analisados em grupo a parte. 

 

RESULTADOS 

No período de 2006 a 2010 houve 1540 óbitos decorrentes por Doenças do Aparelho 

Circulatório (DAC), representando 23,91% de todos os óbitos em pessoas maiores de 40 anos. 

A taxa de mortalidade dessa população por DAC foi igual 358,86 óbitos por 100 mil 

habitantes, sendo responsável por 82,29% de todos os óbitos causados por essas doenças. A 

taxa de mortalidade verificada em homens e mulheres foi respectivamente igual a 379,2 e 

255,04 óbitos por 100 mil habitantes. 

O ano de 2009 foi o que houve maior incidência na mortalidade dos homens, 

correspondendo a 21,83% dos óbitos do período analisado. Em relação ao sexo feminino, 

foram 670 mortes, com predomínio no ano de 2006 quando ocorreram 24,47% do total 

verificado. 

 A faixa etária que concentrou maior número de óbitos foi o de indivíduos com 60-79 

anos, responsável por 46,36 % do número total de mortes do período pesquisado. A menor 

incidência de mortalidade foi verificada no grupo de 80 anos ou mais, que representou 

24,02%. 

Verifica-se que, no período pesquisado, ocorreram 401 óbitos por doença isquêmica 

do coração (DIC), 271 por insuficiência cardíaca (IC) e 461 por doença cerebrovascular 

(DCV); juntas, essas doenças representaram 73,57% de todas as mortes por DAC em maiores 

de 40 anos. A causa que possuiu maior número de óbitos foi a doença cerebrovascular, 

responsável por 29,93 % das mortes, seguido pela doença isquêmica do coração com 26,03%. 
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Dos diagnósticos selecionados, nota-se pouca diferença entre a incidência de óbitos por 

doença isquêmica do coração e cerebrovascular, que é 14,96% maior. Observa-se também que 

óbitos, tanto por DIC quanto DCV, ocorrem aproximadamente 1,5 vezes mais que os 

causados por insuficiência cardíaca. 

Os resultados demonstraram uma diminuição geral das taxas de mortalidade das 

doenças do aparelho circulatório durante os cinco anos analisados em ambos os sexos, exceto 

em 2009 quando se verificou um aumento súbito nos óbitos, mas que voltou a diminuir em 

2010. Observa-se que doenças cerebrovasculares persistiram como principal causa de morte 

entre os anos 2006, 2007, 2009 e 2010.  

 

DISCUSSÃO 

A tendência de declínio na mortalidade por doenças do aparelho circulatório verificada 

em Porto Velho é observada no Brasil e em outros países. Nota-se que após décadas de 

ascensão, a mortalidade por DAC começou a regredir, principalmente a partir da segunda 

metade do século XX. Algumas hipóteses podem ser levantadas para esse fenômeno, como a 

melhoria no controle dos fatores de risco cardiovascular, junto também com os avanços no 

campo terapêutico (OLIVEIRA, 2006).  

 Em Porto Velho houve predomínio nos óbitos por DAC em maiores de 40 

anos, a explicação para maior incidência nesses indivíduos pode estar relacionado às 

alterações fisiológicas que ocorrem com o avançar da idade. A maior incidência de óbitos na 

faixa etária de 60 e 79 anos vai de encontro com estudos que têm demonstrado que as doenças 

do aparelho circulatório apresentam aumento significativo da mortalidade com o avançar da 

idade (NAPOLEÃO, et. al., 2008). Atualmente, suspeita-se que mais de 80% das mortes por 

DAC estejam associados aos fatores de risco conhecidos, dentre eles a hipertensão arterial 

sistêmica é considerada um dos mais importantes para a ocorrência de óbitos (MACKAY, 

2004).  

Estima-se que em 2020, em decorrência do crescimento da população idosa e do 

aumento da longevidade, as doenças do aparelho circulatório, em especial a doença 

cerebrovascular, continuarão a liderar as estatísticas de letalidade, seguidas por outras doenças 

crônicas, como as doenças do aparelho respiratório e o câncer
 
(MURRAY,1997). 

 

CONCLUSÃO 

A alta incidência de mortalidade por doenças do aparelho circulatório em maiores de 

40 anos em Porto Velho demonstra a necessidade de implementação de modelos de atenção à 
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saúde que incorporem estratégias de prevenção e controle dos fatores de risco, com a 

finalidade de diminuir a morbimortalidade por DAC. 

 Nesse sentido, seria importante a reflexão das estratégias adotadas pelas equipes da 

Saúde da Família, principalmente na atenção à saúde masculina, já que são as principais 

vítimas das doenças do aparelho circulatório. 
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INTRODUÇÃO 

 

As causas externas constituem-se, nas resultantes de lesões, traumas, agressões ou 

quaisquer outros agravos à saúde, podendo ser intencionais ou não-intencionais (MYNAIO, 

2003). De acordo com Soares (2003), as causas intencionais envolvem os homicídios, 

suicídios e intervenções legais. Já as não intencionais ou acidentais correspondem aos 

acidentes de trânsito, trabalho, quedas, envenenamentos, afogamentos e demais acidentes. 

Nos últimos anos, as causas externas adquiriram um papel de destaque no cenário dos 

problemas de saúde pública na maioria dos países, ocupando, em 1980, o segundo lugar entre 

as causa de óbitos no Brasil. Somado a isto, respondem por um número significativo de 

óbitos, internações e sequelas, além de determinarem um aumento nos gastos governamentais 

com a saúde (MARTINS; ANDRADE, 2005). 

Portanto, o conhecimento da magnitude dos problemas por causas externas no 

município de Porto Velho-RO, torna-se imprescindível para o planejamento das ações e 

recursos no controle e prevenção dos agravos à saúde de indivíduos e da coletividade, com a 

finalidade de proporcionar melhoria na qualidade de vida da comunidade, refletindo, assim, 

no seu perfil de morbidade e mortalidade.  

 

OBJETIVOS 

Geral:  

 - Investigar o perfil epidemiológico da mortalidade por causas externas no município de 

Porto Velho-RO, no período compreendido entre 2006 e 2010, no intuito de subsidiar o 

planejamento de estratégias que possam favorecer a implementação de políticas públicas de 

promoção e prevenção em saúde no âmbito destas causas.  

Específicos:  

- Conhecer a magnitude da mortalidade por acidentes e violências no município de Porto 

Velho.  
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- Descrever a mortalidade por causas externas quanto às variáveis idade, sexo, escolaridade, 

etnia, estado civil, ocupação/profissão, região da residência, causa básica de óbito, assistência 

médica e local de ocorrência.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho é constitutivo do projeto matriz: Morbimortalidade em Porto 

Velho-RO: população do entorno das Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, que foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIR sob a carta 042/2010/CEP/NUSAU e 

trata-se de uma análise epidemiológica descritiva dos dados de mortalidade por causas 

externas no município de Porto Velho, no período correspondente aos anos de 2006 a 2010. A 

obtenção dos dados secundários foi realizada no período compreendido entre setembro e 

dezembro de 2010, sendo estes dados extraídos do SIM (Sistema de Informação de 

Mortalidade) e das Declarações de Óbitos (DO) da Secretaria Municipal de Saúde de Porto 

Velho (SEMUSA). Aliado a isto, obteve-se a revisão bibliográfica em revistas científicas, 

artigos e dissertações disponíveis no Scielo (Scientific Eletronic Library Online).  

 Em seguida, os óbitos foram classificados de acordo com as seguintes variáveis: faixa 

etária (grupos etários com intervalo de 10 anos), sexo, local de ocorrência, estabelecimento de 

saúde, recebimento de assistência médica e causa básica do óbito. A última variável, por sua 

vez, foi classificada com base no capítulo XX da Classificação Internacional das Doenças – 

Décima (X) Revisão (OMS, 1993). 

O processamento dos dados foi efetuado mediante a construção de planilhas 

eletrônicas e, posteriormente, para a análise descritiva foi utilizado o software EXCELL e os 

resultados foram expressos em tabelas e gráficos. 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Ao observar a distribuição das causas básicas de óbitos por causas externas de acordo 

com o sexo das vítimas, destaca-se o fato de que mais de 90% dos óbitos correspondem a 

acidentes e homicídios, totalizando 1640 casos entre 2006 e 2010, sendo destes, 86,63% 

indivíduos do sexo masculino. Somado a isto, os acidentes, a partir de 2007 adquiriram o 

posto de causa externa de maior ocorrência no município, representando em 2010, 53,07% 

dos óbitos por estas causas. Além disso, os acidentes de transporte, incluindo os 

atropelamentos, predominaram dentre os óbitos ocasionados por acidentes com 67,71%, entre 

todos os anos estudados. 
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A partir da análise descritiva dos dados referentes ao ano de 2006, pode-se inferir que 

o homicídio foi a causa externa preponderante entre o sexo masculino (57,35%) em 2006, 

diferindo do sexo feminino que teve como principal causa de óbito por causa externa os 

acidentes (66,10%). Esta distribuição sofreu alteração do ano de 2008 em diante, observando 

a predominância dos óbitos por acidentes em ambos os sexos.  

Em 2010, como já mencionado, os acidentes foram os principais motivos de óbitos por 

causas externas em ambos os sexos (masculino: 49,46%; feminino: 72,54%), com destaque 

para os acidentes de transporte. Este se manteve constante desde o ano de 2006, assim como a 

predominância dos óbitos por causas externas no sexo masculino. 

 Vale destacar, também, que os casos de suicídio e afogamento apresentaram poucas 

variações durante os anos e entre os sexos. Apesar disso, houve uma mudança no perfil destas 

causas de 2006 para 2010. No primeiro, em ambos os sexos, o número afogamentos (5,26%) 

era superior ao de suicídios (4,26%). Já em 2010 houve a inversão do quadro, com a 

predominância destes (7,36%) sobre aqueles (3,68%).  

As três causas básicas de óbitos por causas externas mais frequentes que ocorreram 

entre os anos de 2006 a 2010, inclusive se analisado separadamente cada ano, são: em 

primeiro lugar, os homicídios com 44,86% do total de óbitos entre os cinco anos estudados; 

em segundo, os óbitos por acidente de transporte com 33,67%; e em terceiro, os demais 

acidentes especificados, como as quedas e afogamentos acidentais, que respondem por 

16,03%. 

Em 2009, Porto Velho, capital de Rondônia, registrou 37,5 óbitos por 100 mil 

habitantes decorrentes de acidentes de trânsito, ficando assim, no topo do ranking das capitais 

com risco mais alto de mortes de acidentes de transporte terrestre (BRASIL, 2009). Ainda 

neste ano, 8% do total de internações no município corresponderam às causas externas.  

Os homens, principalmente os adultos jovens e vítimas de acidentes, foram os que 

mais precisaram de internações (70,3% do total) e de atendimentos de emergência (65%). Eles 

correm risco 2,4 vezes maior do que as mulheres de serem internados por causas. 

Além disso, das 1734 declarações de óbitos avaliadas, 601 (35%) dos casos registrados 

não receberam assistência e 344 (20%) receberam assistência médica. Além disso, a maioria 

dos registros está como ―Ignorado‖ (659 (38%) óbitos), que somado aos não reportados, 

totaliza 789 (45%) dos óbitos por causas externas ocorridos entre 2006 e 2010. Entretanto, os 

óbitos que receberam assistência foram mais reportados em hospitais e outros 

estabelecimentos de saúde. 
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No período de 2006 a 2007, o percentual de óbitos em idosos passou de 40,34% 

(2006) para 43,40% (2007), entre todos os óbitos observados (DATASUS, 2009). 

Particularmente em relação às causas externas, objeto deste estudo, observou-se também um 

crescimento do percentual de óbitos em pessoas com 60 anos ou mais. Esse percentual era de 

7,25% em 2006 e passou para 9,30% em 2007. E no ano de 2010 apresentou 12,27%. Neste 

caso, é importante salientar as diferenças observadas no padrão de mortalidade diferencial 

entre os sexos, de forma que, em 2010 ocorreram 10,90% de óbitos no sexo masculino e 

3,63% de óbitos no sexo feminino. Além disso, verifica-se que no período de 2006 a 2010 a 

faixa etária correspondente a 61 a 70 anos (25,47%) apresenta um maior percentual de óbitos 

do que o intervalo de 70 a 100 anos (25,1%) quando somados. 

No período estudado, o sexo masculino responde por 85,63% dos óbitos por causas 

externas, sendo que cerca de 62,14% deles compreendidos entre 15 e 39 anos. Entre as 

mulheres, estas percentagens diminuem consideravelmente: são, respectivamente, de 14,34% 

e 48,37%. 

A partir dos 15 até os 49 anos de vida, a mortalidade masculina é significativamente 

mais elevada do que a do feminino, sobretudo entre os 20 e os 29 anos. As faixas etárias mais 

atingidas são as de 20 a 29 e 30 a 39 anos, com taxas crescentes no período. Cabe ressaltar 

que a população de indivíduos com 60 anos ou mais, embora não tenha o mesmo aspecto em 

números absolutos, também exibe percentuais altos (20,3%) provavelmente devido à maior 

suscetibilidade física dessa faixa etária. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 Os dados obtidos entre os anos de 2006 e 2010 apontam para a imensa superioridade 

de óbitos ocasionados por acidentes e violências (95,16%) no município de Porto Velho-RO. 

Este fato assemelha-se às taxas de óbitos por causas externas nos principais centros urbanos 

brasileiros, que a partir de 1980 vêm crescendo progressivamente. Em 2003, Porto Velho 

estava entre as sete capitais com taxas de óbitos por causas externas superiores a 90 por 100 

mil habitantes (SOUZA; LIMA, 2007). Isto, somado ao fato de que os acidentes e violências 

são os agentes preponderantes de mortes por estas causas, justifica-se como um problema de 

saúde pública prioritário no município, devendo-se investir na elaboração políticas de controle 

e prevenção desses agravos. 

No âmbito do gênero, o sexo masculino foi consideravelmente mais afetado que o 

feminino entre todas as causas externas. Neste contexto, os homicídios se destacam pela 

grande discrepância de ocorrência entres os sexos. A importância disto reside no fato de que o 
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diagnóstico da vulnerabilidade do sexo masculino para estas causas deve sustentar políticas 

que visem reduzir as mortes neste gênero, afetando os óbitos por causas externas como um 

todo (SOUZA; LIMA, 2007; GAWRYSZEWSKI et al., 2004). 

Com relação ao ranking das principais causas de óbitos que acometeram o município 

de Porto Velho entre os cinco anos estudados, destacam-se os homicídios, seguidos pelos 

acidentes de transporte e demais acidentes especificados. Isto pode ser justificado através de 

fatores como: as condições de vida, desigualdade de renda, escolaridade e dentre outros 

indicadores socioeconômicos, que poderiam, inclusive, ser utilizados para compreensão das 

diferenças na espacialização dos homicídios. 

 Outro determinante a ser estudado refere-se à ocorrência elevada de óbitos por 

violências nas áreas urbanizadas e a relação entre a disseminação das mortes violentas à 

fatores como o tráfico de drogas, armamentos, fauna/flora e dentre outras atividades, que por 

serem ilegais possuem uma elevada periculosidade, aumentando o risco para a ocorrência dos 

homicídios (PROCÓPIO, 1999). Fato este, que justificaria o planejamento de ações 

intersetoriais de controle e prevenção, aumentando a abrangência dos determinantes de óbitos 

por violência e, deste modo, reduzindo o elevado percentual de mortes por homicídios no 

município de Porto Velho e no país.   

A segunda causa externa com maior ocorrência de óbitos entre 2006 e 2010, engloba 

os acidentes de trânsito. Este, por sua vez, pode ser causado por diversos fatores, envolvendo 

o homem (condutor ou pedestre), o veículo a motor e as estradas. Neste contexto, Araújo et 

al. (2009) afirma existirem quatro fatores de risco principais para a ocorrência de acidentes de 

trânsito, podendo serem subdividos em: os de influência direta ou indireta. No primeiro, cita-

se a velocidade excessiva; uso de álcool ou entorpecentes; condutores jovens, vulneráveis 

(idoso e crianças), imprudentes e negligentes; problemas atribuídos aos veículos; má 

iluminação e outros defeitos relacionados à via de tráfego. Já dentre os fatores indiretos, 

destacam-se os que interferem na exposição ao risco (econômicos e demográficos) e na 

gravidade do acidente e das lesões pós-acidente. 

 Outro potencial determinante da mortalidade por acidentes de trânsito, diz respeito à 

adequada infra-estrutura das cidades para abrigar uma quantidade significativa de veículos à 

motor, bicicletas e, até mesmo, de pedestres (calçamento, faixas e passagens apropriados). 

Além disso, a ineficaz fiscalização do trânsito por parte dos órgãos responsáveis cria uma 

condição de impunidade pela população, o que, por sua vez, dificulta o trabalho das próprias 

instituições. Neste sentido, faz-se necessário a realização de estudos que determinem o quanto 

o município de Porto Velho satisfaz estas características, buscando conhecer a situação atual e 
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elaborar políticas públicas que interfiram na melhoria das condições de trânsito, com reflexo 

sobre a mortalidade por acidentes de transporte. 

 Com relação à categoria dos demais acidentes especificados, é fundamental esclarecer 

a natureza do acidente (quedas, exposição a forças mecânicas animadas ou inanimadas, 

queimaduras e afogamentos acidentais, dentre outros). Em Porto Velho, esta categoria ocupou 

o terceiro lugar entre as causas externas que mais provocaram mortes entre 2006 e 2010, 

respondendo no último ano por 17,17% dos óbitos. As estratégias de prevenção envolvendo 

estas formas de acidentes devem pautar-se nos ambientes em que ocorreram os óbitos 

(trabalho ou doméstico), nas faixas etárias de maior risco e nas próprias características dos 

acidentes, que, assim como nas demais causas, devem estar elucidadas nas Declarações de 

Óbitos (GAWRYSZEWSKI et al., 2004). 

 Como causas externas de menor ocorrência no município de Porto Velho, destacam-se 

os suicídios e os afogamentos, com respectivamente, 7,36 e 3,68% dos óbitos em 2010. Os 

suicídios, que em sua maioria atingem o sexo masculino e, segundo Cocco (2007), envolvem 

aspectos intrínsecos do indivíduo e suas interrelações com a família e a comunidade. Além 

disso, os óbitos por lesões auto-provocadas devem servir de alerta para a necessidade de uma 

abordagem multidisciplinar pelos serviços de Atenção Básica, para que possam identificar e 

manobrar corretamente tais circunstâncias. 

As causas externas foram as primeiras causas de óbitos nas faixas etárias de um a 44 

anos em 2003, atingindo principalmente os homens jovens (DATASUS, 2006). Além disso, 

os acidentes e violências são as causas externas de morbidade e mortalidade mencionadas 

como grandes responsáveis pelas internações hospitalares no Brasil. Em geral, apesar de essas 

causas apresentarem menor tempo de internação, seu custo é superior ao observado nas 

internações por causas naturais, representando impacto significativo para os recursos públicos 

de saúde (KOIZUMI & MELLO JORGE, 2004). 

As causas externas constituem importantes fatores de morbimortalidade infantil e de 

incapacitações permanentes em todas as partes do mundo. Somado a isto, os acidentes e 

violências estão entre as principais causas de morte na população jovem e adulta e vêm 

revelando números importantes entre as pessoas idosas. Pesquisas desenvolvidas sobre a 

situação da violência, especificamente no trânsito demonstraram que, embora as mortes por 

essas causas estejam concentradas em adultos jovens, as taxas de mortalidade apresentam-se 

crescentes à medida que avança a idade (LATORRE & MELLO JORGE, 1994).
 

  
No Brasil, a população idosa não costuma ser prioridade nos estudos sobre 

mortalidade ocasionada por causas externas (GAWRYSZEWSKI et al, 2004). Em 2000, as 
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13.383 mortes de indivíduos com idades de 60 anos ou mais representaram 11,4% do total de 

mortes por essas causas. A aumentada vulnerabilidade fisiológica dos idosos deve contribuir 

para esta maior mortalidade, devido a uma combinação de fatores que incluem dificuldades 

nos campos da percepção e equilíbrio, declínio no sistema musculoesquelético, diminuição da 

capacidade visual, entre outras (STEVENS & THOMAS, 1996).  

 Por fim, é essencial que haja a correta notificações dos óbitos por causas externas, no 

que tange a importância destas informações para o conhecimento, monitoramento e 

elaboração de ações multidisciplinares de prevenção e controle desses agravos (DRUMOND 

et al., 1999). Outro ponto importante refere-se à necessidade da implantação de um Serviço de 

Verificação de Óbitos (SVO) em Porto Velho, com a finalidade de esclarecer a causa mortis 

de todos os óbitos que ocorreram no município.  
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DEPRESSÃO PÓS-PARTO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM PUÉRPERAS DA 
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INTRODUÇÃO 

O pós-parto é marcado por um período rico e intenso de vivências emocionais para a 

puérpera. As transformações do corpo, as mudanças hormonais, a adaptação ao bebê, a 

amamentação, a nova vida, as noites mal dormidas, a carência afetiva, uma menor atenção à 

mãe e um menor apoio familiar e social nesse período de adaptação e de grandes exigências e 

todas as outras modificações, tornam a mulher mais vulnerável a desencadear um transtorno 

mental (HIGUTI, 2003). 

Os principais fatores de risco para depressão pós-parto são a falta de adequado suporte 

social, problemas conjugais, dificuldades econômicas, mudanças bioquímicas e hormonais, 

gravidez não desejada, complicações obstétricas, ausência de aleitamento materno, idade 

inferior a 16 anos, história de transtorno psiquiátrico prévio, eventos estressantes 

experimentados nos últimos 12 meses, a condição de solteira ou divorciada, situação de 

desemprego, entre outros (FONSECA et al, 2009). 

A violência doméstica (VD) tem sido relacionada à depressão e implicada, muitas 

vezes, como uma de suas causas, pois ela pode determinar repercussões sobre vários aspectos 

da vida da mulher: na área social, com isolamento progressivo e dificuldades no trabalho; na 

saúde, com a presença de vários sintomas como dores abdominais, cefaléias e lombalgias, ou 

agravo de enfermidades preexistentes, desordem pós-traumática, distúrbios psicossomáticos e 

alteração do sono; e associação com o uso de drogas lícitas ou ilícitas (RUSCHI, et al, 2007). 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

- Investigar a prevalência de mulheres com risco de Depressão Pós-parto (DP) e fatores 

associados com a Violência doméstica (VD) ocorrida após os 15 anos de idade, em puérperas 

da área de abrangência da unidade de saúde da família (USF) Aponiã em Porto 

Específicos: 

- Traçar o perfil sociodemográfico das participantes do estudo; 
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- Descrever a prevalência de mulheres que apresentam depressão pós-parto; 

- Verificar se existe a associação entre DP e violência doméstica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho é constitutivo do projeto matriz: Morbimortalidade em Porto 

Velho-RO: população do entorno das Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, que foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIR sob a carta 042/2010/CEP/NUSAU. 

Depressão pós-parto e violência doméstica em puérperas da área de abrangência da unidade 

de saúde da família (USF) Aponiã no município de Porto Velho-RO é um estudo de cunho 

quantitativo, descritivo, exploratório, fundamentado nos dados obtidos de entrevistas que 

foram realizadas junto às mulheres da área de abrangência da Unidade de Saúde da Família 

Aponiã, que deram à luz na Maternidade Municipal Mãe Esperança ou no Centro Obstétrico 

do Hospital de Base de Rondônia, com base nas informações fornecidas pelos agentes 

comunitários de saúde que fazem o acompanhamento das famílias em suas respectivas áreas 

de trabalho, no período de novembro de 2010 a junho de 2011. 

Para a caracterização sociodemográfica e coleta de antecedentes pessoais e obstétricos 

das puérperas, foram aplicados questionários estruturados. Em relação à VD utilizamos o 

instrumento Abuse Assessment Screen. Este instrumento já foi utilizado, pela orientadora 

deste estudo, em uma pesquisa sobre violência contra gestante em Porto Velho (MOREIRA, 

2009). Em nossa pesquisa, os eventos violentos foram agrupados e analisados, segundo sua 

ocorrência, em qualquer momento da vida da mulher após os 15 anos de idade ou durante a 

gravidez. 

Para a depressão puerperal, foi utilizado o questionário Edinburgh Postnatal 

Depression Scale, instrumento de auto-avaliação que contém dez perguntas com quatro 

opções que são pontuadas de 0 a 3, de acordo com a presença ou intensidade dos sintomas: 

humor deprimido ou disfórico, distúrbio do sono, perda do prazer, diminuição do 

desempenho, culpa e idéias de morte e suicídio, já validado no Brasil. 

O processamento dos dados foi efetuado mediante a construção de planilhas 

eletrônicas. Na análise descritiva serão utilizados os softwares EXCELL e os resultados foram 

expressos em tabelas e gráficos, à luz da literatura pertinente. 
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Verificou-se que 48,08% das puérperas entrevistadas estão na faixa etária de 21 a 30 

anos, revelando uma predominância de mulheres jovens adultas. Em relação ao estado civil e 

escolaridade, 51,92% das entrevistadas são casadas, e 69,23% possuem o ensino médio 

completo. 

Em relação a ocupação, 69,23% das entrevistadas são do lar. Já 23,08% trabalham no 

mercado formal e 7,69% são autônomas. Quanto a renda familiar, 57,69% declararam possuir 

renda em torno de 1 a 2 salários mínimos, enquanto 30,77% de 3 a 4 salários mínimos, 7,69% 

de 5 a mais salários mínimos e 3,85% não souberam informar. É possível que a baixa renda 

familiar e baixa escolaridade possam estar relacionadas ao fato de a maioria das mulheres 

(69,23%) não estar inserida no mercado de trabalho. 

No que se refere ao número de filhos, 75,00% das puérperas da pesquisa possuem de 1 

a 2 filhos, 19,23% de 3 a 5, e 5,77% possuem 5 ou mais filhos. 

82,70% das entrevistadas responderam que o principal provedor da família é o 

marido/companheiro, enquanto 7,69% o pai e/ou a mãe, 3,85% a própria entrevistada, e 

1,92% o(a) irmão(a), avô(ó) ou outros. Esses achados permitem supor que a maioria das 

puérperas que referiu exercer apenas as atividades do lar (69,23%), provavelmente depende 

financeiramente de seus companheiros, encarregando-se apenas dos trabalhos domésticos e a 

criação e educação dos filhos. 

Os resultados da pesquisa apontam que os possíveis agressores tem ensino médio 

completo (63,46%), não tem histórico de filhos de outros relacionamentos (82,69%), exercem 

atividade remunerada (94,23%), contudo, tem o hábito de consumir bebida alcoólica 

(63,46%), mesmo assim, encontram-se inseridos no perfil dos agressores dos estudos de 

COSTA & SANTOS (2008) e COSTA (2003) pelo consumo de álcool, não só como 

circunstância, mas como hábito. 

Em 44,23% do total de puérperas entrevistadas houve casos violência psicológica 

alguma vez na vida, enquanto 9,62% sofreram violência física e, 5,77% violência sexual.  

Os autores das agressões psicológicas sofridas pelas puérperas entrevistadas mais 

citados foram os maridos (85,0%), alguém da própria família (10,0%) e alguém da família do 

marido (5,0%). 

32,26% das entrevistadas apontaram como motivo da agressão ciúmes, corroborando 

com estudo de MACHADO & GONÇALVES (2003) que consideram o uso de privilégios 

machistas formas de exercício da violência doméstica, que no caso da presente pesquisa foi 

identificado pelas puérperas como ciúmes. 
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No que se refere a freqüência de VD na gravidez, 51,61% das entrevistadas indicaram 

ter havido redução a freqüência da violência durante o período gestacional e 35,48% 

relataram ter cessado. 

Em relação a pontuação apresentada pelas puérperas entrevistadas, segundo o 

questionário Edinburgh Postnatal Depression Scale, 57,69% das entrevistadas não 

apresentaram sinais de depressão pós-parto, e 42,31% obtiveram pontuação acima ou igual a 

10 pontos, ou seja, essas mulheres possuem sintomas sugestivos de DPP. 

No estudo também pode-se observar que 26,92% das entrevistadas sofreram VD e 

apresentaram sintomas de DPP, 21,15% também sofreram VD porém não apresentaram 

pontuação sugestiva de DPP, 17,31% não sofreram VD, contudo apresentaram sintomas de 

DPP e, 34,62% não sofreram VD e não apresentaram sinais de DPP. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Os dados obtidos apontam uma predominância de mulheres jovens adultas, casadas e 

com o ensino médio completo, sem exercer trabalho remunerado, com renda familiar em 

torno de 1 a 2 salários mínimos. Segundo estudo de COUTINHO et al (2008), variáveis 

sociodemográficas, como idade, nível educacional e estado civil da mãe não têm apresentado 

uma associação consistente com a ocorrência da depressão pós-parto.  

Contudo, em estudo de CRUZ et al (2005) em uma amostra de 70 puérperas da cidade 

de São Paulo, a presença de suporte social do marido apresentou efeito protetor sobre a 

presença de DP, diminuindo sua incidência nas mulheres casadas. 

Para SOARES (2005), é um mito pensar que a violência contra a mulher só ocorre entre 

famílias de baixa renda e com pouca instrução, pois, constantemente, é noticiado nos jornais 

assassinatos de um número considerável de mulheres por seus esposos dentistas, jornalistas e 

empresários. Em grande parte dos casos, estas mulheres já vinham sendo agredidas com 

freqüência, mas o fato só chega ao conhecimento público quando a violência culmina com a morte 

da vítima. 

Segundo SANTOS (1999), o empobrecimento das famílias aparece como um elemento 

precipitante para a violência doméstica, onde se sabe que graus muitos elevados de privação 

material podem levar os casais a brigarem com mais freqüência, uma vez que não encontram 

alternativas para suprirem as necessidades daqueles que deles dependem. 

De acordo com estudo de FONSECA et al (2009), ressalta-se que os problemas 

financeiros estão entre os fatores de risco para depressão pós-parto. Nesta perspectiva, maior 

número de filhos gera mais gastos com alimentação, saúde, educação, higiene, etc. O que 
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pode levar a dificuldades financeiras e a desgaste emocional no casal, propiciando o 

aparecimento de depressão pós-parto nas mulheres. 

Em estudo de SOARES (2005), muitas mulheres em situação de abuso não têm 

capacitação profissional para iniciar uma vida no mercado de trabalho ou para estabelecer 

novas relações de trabalho em outra cidade ou estado, onde poderiam encontrar as condições 

ideais de segurança. 

Com relação aos relatados de casos de violência tendo como vitimas as mulheres 

entrevistadas, a violência psicológica foi a mais citada (44,23%). 

Para a Secretaria de Vigilância em Saúde (2005), as várias formas de violência contra 

a mulher podem ser agrupadas em: violência psicológica (humilhar e ameaçar a vitima, 

sobretudo diante de filhos e filhas; impedir de trabalhar fora, de ter sua liberdade financeira e 

de sair; deixar o cuidado e a responsabilidade do cuidado e da educação dos filhos e das filhas 

só para a mulher; ameaçar de espancamento e de morte, privar de afeto, de assistência e de 

cuidados quando a mulher está doente ou grávida, ignorar e criticar por meio de ironias e 

piadas; ou ofender e menosprezar o seu corpo); violência física (agredir deixando marcas 

como hematomas, cortes, arranhões, manchas e fraturas; quebrar seus objetos, utensílios e 

móveis; rasgar suas roupas; esconder ou rasgar seus pertences e documentos; ou trancar a 

mulher em casa); e violência sexual (forçar relações sexuais quando a mulher está com 

alguma doença, colocando sua saúde em risco; forçar relações sexuais, em geral; estuprar e 

assediar sexualmente; exibir o desempenho masculino; produzir gestos e atitudes obscenos, 

no trato com as mulheres; ou discriminar a mulher por sua opção sexual. 

Os autores das agressões psicológicas sofridas pelas puérperas entrevistadas mais 

citados foram os maridos em 85,00% dos casos tendo como principal motivo o ciúme 

(32,26%). 

Estudo de MOREIRA et al (2009) ao investigar os tipos e as causas de violência 

contra a mulher identificou como o agente de violência psicológica o companheiro em 21,4% 

dos casos investigados, o que demonstra ser este o maior agente de violência psicológica 

contra a mulher em relação aos demais listados na pesquisa. Corroboram com o mesmo 

estudo GIORDARRI (2006), ao afirmar que em 2002/2003 constatou-se que mais de três 

quartos das mulheres sofreram abusos psicológicos na relação entre parceiros íntimos, isto em 

levantamento feito com 6760 mulheres de 15 a 69 anos em dezesseis capitais brasileiras. 

 Os resultados obtidos permitem afirmar que mesmo com baixa incidência, a 

depressão pós-parto pode ser reflexo da violência doméstica, sofrida antes do período 

gravídico. Ou seja, mesmo que tenha reduzido ou cessado durante o período gestacional 
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(gráfico 6) e que sua origem tenha antecedido ao ciclo gravídico (gráfico 5) e que tenha 

motivada pelo ciúme (gráfico 4), o agressor era o marido/companheiro (gráfico 3), logo as 

puérperas que apresentaram sintomas de depressão provavelmente ficaram depressivas por 

conta da violência psicológica sofrida pelo marido/companheiro com quem tiveram seus 

filhos. 

Ao final considera-se que resultados obtidos permitiram indicar a presença da 

depressão pós-parto, quantitativamente com baixa prevalência associada a violência 

doméstica mas que demandam a necessidade de que seja abordada no bojo de programas de 

saúde pública, voltados não só para a função reprodutiva da população feminina, mas também 

para a saúde integral da mulher. 
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INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial de Saúde define violência como:  

O uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, 

contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 

comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em 

lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou 

privação (Krug et al., 2002:5). 

 

Um tipo de violência que está sempre presente nas instituições de ensino é o bullying. 

O bullying difere da violência explícita que é facilmente identificável em algumas escolas, 

tais como pichações, atos de vandalismo ou agressões físicas, por se tratar de algo mais sutil. 

Pode-se dizer que o fenômeno é tolerado pela comunidade escolar, e visto muitas vezes como 

‗normal‘ no relacionamento entre crianças e adolescentes. Apesar dos debates sobre este 

assunto serem relativamente recentes, ele é um velho conhecido no ambiente escolar. O 

bullying sempre esteve presente, nas salas de aulas, nos pátios, nas quadras esportivas. Com 

menor intensidade do que nos nossos dias, e certamente, com menor destaque na mídia, mas 

sempre houve situações nas quais alguns alunos de repente passam a perseguir e literalmente 

torturar, psicológica e fisicamente, aqueles que, por eles, são considerados ―inferiores‖, ou 

simplesmente mais frágeis (Ramos, 2008, p. 2). 

Normalmente existem quatro tipos de pessoas envolvidas: a vítima, geralmente pouco 

sociável, tímida, passiva, submissa, de aspecto mais frágil, pouca flexibilidade psicológica e 

habilidade de defesa; a vítima agressora, aquela que recebe e reproduz os maus tratos na 

tentativa de transferir os maus-tratos sofridos; o agressor, geralmente de ambos os sexos, 

costumam ser pessoas antipáticas, arrogantes e desagradáveis, normalmente de aparência 

física mais forte que outros colegas de classe e o expectador, aquele que presencia o bullying, 

mas não o pratica e nem o sofre. 

.   A necessidade de se estudar mais esse ―fenômeno‖ dentro das escolas, se reforça nas 

consideráveis evidências que a contínua ou severa exposição ao bullying pode contribuir para 

problemas como também para uma imediata infelicidade. Crianças que sofrem a ação de 
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bullies continuamente correm o risco de diminuir ou perder sua auto-estima, com efeito, em 

longo prazo (SMITH; SHARP, 1994, P.7). 

Mediante o exposto a presente pesquisa buscou conhecer como o bullying se manifesta 

nas escolas públicas e privadas do ensino médio do município de Porto Velho/RO e para isso 

foram traçados os objetivos a seguir. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Estabelecer a ocorrência e o contexto do bullying entre estudantes adolescentes do 

ensino médio das escolas de Porto Velho, por meio de investigação da sua gravidade e 

intensidade do problema. 

 

Específicos: 

- Conhecer a estimativa de prevalência de bullying dentro das escolas de ensino médio; 

- Efetuar a distribuição das prevalências segundo sexo e classificação econômica; 

- Caracterizar o local onde ocorrem as manifestações de bullying. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este subprojeto é resultado do projeto de pesquisa intitulado Violência entre 

Adolescentes em uma Capital da Região Amazônica - Implantando o Observatório de 

Violências nas Escolas, financiado em 2009 pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq).  

 Trata-se de um estudo quantitativo, onde foi efetuado um inquérito epidemiológico e 

delineamento de pesquisa, que possibilitou conhecer as vivências de violência/bullying 

apresentadas pelos alunos das escolas públicas e particulares de ensino médio da cidade em 

evidência.  

Inicialmente foi realizada uma visita as escolas para a coleta do quantitativo total de 

alunos matriculados no ensino médio regular, com base no ano de 2011. As escolas foram 

estratificadas em função de sua localização geográfica (Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e 

Zona Oeste) e segundo o tipo de escola: pública ou particular. Com um erro amostral de 5%, 

chegou-se a uma quantidade de 877 alunos no ensino médio. 

 Para aplicação dos questionários foi realizado agendamento prévio em todas as 

escolas selecionadas ficando o dia e horário combinados, para que não prejudicasse as 

atividades pedagógicas. Em se tratando de uma população considerada vulnerável de acordo 
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com a Resolução 196 de 1996 do Conselho Nacional de Saúde, adotamos a escola como 

responsável sendo esta devidamente informada e esclarecida sobre os objetivos da pesquisa 

através Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), entregues nos dias e horários 

marcados com cada instituição de ensino. 

Os escolares que participaram da pesquisa deveriam estar cursando o ensino médio da 

rede de ensino público ou privado das classes sorteadas por período em cada escola e aceitar 

responder as perguntas do questionário. Como critério de exclusão os jovens que faltaram no 

dia da aplicação dos questionários não participaram, sendo incluído o próximo aluno da lista e 

os que se recusaram a participar tiveram seu direito respeitado. 

Foram aplicados dois questionários com perguntas fechadas – PEREIRA, 2008 – 

validado transculturalmente pelo: OBSVI/UNIR; UFSC; PUCPR e EERP/SP, contendo 

informações para a identificação do adolescente, como sexo, idade, pessoas com quem mora, 

questões envolvendo a violência sofrida na escola e suas manifestações. Além de outro 

instrumento, um critério de classificação econômica da Associação Brasileira de Estudos 

Populacionais (ABEP). Ambos foram aplicados através de visitas feitas no período de maio a 

julho de 2011. 

O banco de entrada de dados foi criado no programa Epi-info 3.5.1. Os dados 

quantitativos foram inicialmente analisados através de descrição da frequência absoluta e 

relativa. A fim de realizar inferências, como se pretende com esta pesquisa, as amostras foram 

de natureza probabilística. A base de dados para a amostragem foi o cadastro do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação – INEP/MEC, 

constituído a partir do Censo Escolar 2009 e os dados referentes à matrícula fornecidos pela 

Secretaria Estadual de Educação de Rondônia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A definição das escolas, das turmas e dos participantes, após a prévia concordância da 

direção da escola e Assinatura dos Termos de Consentimentos Livres e Esclarecidos (TCLEs) 

pelos mesmos, produziu uma amostra de 877 alunos distribuídos em 14 escolas públicas, 

tendo em vista que as instituições da rede privada não aceitaram participar da pesquisa. 

Com relação à variável sexo, constatou-se que houve um número maior de mulheres, 

equivalente a 58% contra 41% dos participantes masculinos. Os dados corroboram a 

afirmativa constatada pelo censo 2010 e número de matrículas anual registradas no Instituto 

Nacional de Pesquisa Educacional (INEP), onde as mulheres representam um percentual 

maior na sociedade e nos escolares matriculados. 
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Por meio da aplicação do questionário da ABEP, a estratificação econômica foi 

construída. Imaginar que na escola pública só existam alunos de classe D e E é um erro. Isso 

foi comprovado por uma pesquisa do Projeto de Gestão para o Sucesso Escolar, realizada com 

26 mil alunos de 200 escolas públicas dos estados de São Paulo e Santa Catarina. O estudo 

concluiu que a presença de estudantes da classe A e B, de alto poder de consumo, é maior que 

as classes D e E. Segundo a pesquisa, 26% dos estudantes fazem parte da classe A e B, 

enquanto 22% são da classe D e E. A maioria dos alunos dessa escola era de classe C (50%) 

(GOIS, 2004, p. c1). 

 A distribuição dos alunos da presente pesquisa, segundo estrato social, constatou que 

os percentuais encontrados são próximos aos percentuais da pesquisa citada acima. Nas 

escolas de ensino médio da rede pública da cidade de Porto Velho, 54,8% dos alunos 

pertencem às classes A (5,7%) e B (49,1%). A classe C representa 39,2% dos alunos 

entrevistados, enquanto a classe D (3,2%) e E (0,1%) representam 3,3% do total de 

participantes da pesquisa. 

Alguns pesquisadores afirmam que entre 20 e 25 por cento das crianças em idade 

escolar são vítimas de agressão. Seis a cada dez estudantes americanos testemunham bullying 

pelo menos uma vez por dia (BEANE, 2010). Com base nesse dado, foi possível conhecer o 

percentual das manifestações de bullying ocorridas nos últimos três meses no ensino médio 

das escolas públicas da cidade de Porto Velho, Rondônia. Foi possível identificar que dos 877 

entrevistados, 82% não sofreram bullying, 9% uma ou duas vezes, 3% três ou quatro vezes e 

5% relataram cinco vezes ou mais. 

Os comportamentos agressivos que ocorrem nas escolas muitas vezes são 

tradicionalmente admitidos como naturais e são habitualmente ignorados ou não valorizados, 

tanto por professores quanto pelos pais. Os alunos não se envolvem diretamente em atos de 

bullying e geralmente se calam por medo de ser a ―próxima vítima‖, por não saberem como 

agir e por descrerem nas atitudes da escola. Esse clima de silêncio é o que favorece a 

acobertar a prevalência desses atos. Esse fato foi observado na pesquisa, onde 81% dos 

participantes afirmam que nenhum aluno o fez algo de mal, 6% não disse a ninguém, 9% a 

amigos (as), 1% ao professor/diretor, 3% ao pai/responsável e 1% ao irmão (a). 

Guimarães (2005, p.4) em seus estudos sobre a dinâmica da violência escolar relatou 

aspectos relacionados ao recreio, indicando a fala de uma diretora que disse: ―a agressividade 

deles se manifesta, não na sala de aula, onde a professora consegue controlá-los, mas no 

recreio, onde eles brigam muito entre eles‖. Entretanto, o mesmo não foi observado na 
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pesquisa, pois o local de maior ocorrência de bullying de acordo com os entrevistados é a sala 

de aula (15,4%). 

 

CONCLUSÕES 

Neste estudo constamos que o bullying é presente nas escolas públicas de nível médio 

de do município de Porto Velho (17%), os alunos matriculados pertencem a classe C (61,9%), 

as mulheres representam um percentual maior entre os alunos matriculados (58%). Com 

relação à atitude tomada frente ao bullying, observa-se um comportamento de isolamento e 

quando buscam ajuda, procuram os amigos (9%). Diferente de pesquisas nacional, que aponta 

o pátio das escolas, o local mais indicado para a ocorrência de bullying foi a sala de aula, o 

que corrobora estudo anteriormente realizado nas escolas públicas e privadas de Porto Velho, 

cujos próprios alunos apontaram a indisciplina e o desinteresse como maiores problemas das 

escolas.  

O entendimento da realidade é primordial quando o intento é aprimorá-la. Nesse 

sentido, identificar o bullying entre estudantes das escolas de Porto Velho foi uma iniciativa 

que pretendeu compreender as características que envolvem tal fenômeno, e assim buscar 

novas visões e abordagens educativas de prevenção a essa problemática e construir novas 

ações e propostas, além de avaliar as já implementadas pelo Observatório de Violência da 

Universidade Federal de Rondônia/CNPq, sempre com a finalidade de preservar o verdadeiro 

objetivo da escola e promover a saúde através do combate a violência, pois as vítimas quando 

identificadas deverão ser acompanhadas pelos profissionais de saúde preparados para tal.  
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INTRODUÇÃO 

A violência pode ser classificada em três grandes categorias: violência contra si 

mesmo; violência interpessoal e violência coletiva. A partir dessa categorização, a OMS 

definiu tipos de violência mais específicos: a violência auto-infligida, que inclui o 

comportamento suicida e autodestrutivo; a violência interpessoal, que inclui a violência 

familiar, a violência íntima (parceiros íntimos, não necessariamente no lar) e a violência 

comunitária, violência coletiva incluindo os inúmeros conflitos de ordem política, econômica 

e social. Essa tipologia abarca a natureza dos atos violentos, tais como a física, a psicológica, 

a sexual, e a privação ou a negligência.  

O significado de violência nas instituições de ensino não é consensual, o que é 

caracterizado como violência varia no espaço, tempo e em função das características do 

estabelecimento de ensino, de quem está envolvido (professores, alunos, funcionários, 

famílias...), da idade e do sexo (CHESNAIS, 1981). Isso foi comprovado por Hanke (1996, p. 

102), ao analisar escolas nos Estados Unidos da América. 

 Um tipo de violência muito presente nas instituições de ensino é o bullying. Segundo 

Neto (2005) considera se o bullying um fenômeno novo, pois só a partir da década de 1980 

que os primeiros estudos foram desenvolvidos por pedagogos e psicólogos ligados às 

instituições de ensino. Entretanto o bullying é um fenômeno bastante antigo, por se tratar de 

uma manifestação de violência que sempre existiu nas relações desenvolvidas no cotidiano 

escolar, tratados, porém como natural e muitas vezes ignorado ou pouco valorizado o que 

contribuía para sua perpetuação e eternização. 

As consequências da conduta bullying não afetam somente às vítimas, que a curto 

prazo, podem apresentar no âmbito da saúde física e emocional depressão reactiva, stress de 

desordem pós-traumática, ansiedade, perda da auto-estima, medo de expressar emoções, entre 

outros, e a longo prazo podem tornar-se adultos com sérios problemas de relacionamente, com 

prejuízos na futura constituição familiar e criações do filhos. Já os agressores envolvidos no 
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Bullying, segundo FANTE (2005) estarão propensos a abandonar a escola, adotar 

comportamentos anti-sociais e/ou violentos, podendo mesmo a tornarem-se criminosos. 

OBJETIVOS 

Geral 

- Estabelecer a ocorrência e o contexto do bullying entre estudantes adolescentes do ensino 

fundamental das escolas de Porto Velho. 

Específicos 

- Conhecer a estimativa de prevalência de bullying dentro das escolas de ensino fundamental; 

- Efetuar a distribuição das prevalências segundo sexo, faixa etária e classificação econômica; 

- Avaliar a associação entre vitimização por violência entre adolescentes e a busca de serviços 

de atenção; 

- Caracterizar o local onde ocorrem as manifestações de bullying. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Este subprojeto é resultado do projeto de pesquisa intitulado Violência entre 

Adolescentes em uma Capital da Região Amazônica - Implantando o Observatório de 

Violências nas Escolas,financiado em 2009 pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq).  

 Trata-se de um estudo quantitativo, onde foi efetuado um inquérito epidemiológico e 

delineamento de pesquisa, que possibilitou conhecer as vivências de violência/bullying 

apresentadas pelos alunos das escolas públicas e particulares de ensino fundamental da cidade 

em evidência. Foi realizado um estudo exploratório, para originar dados preliminares, que 

poderão permitir a elaboração de outras pesquisas de maior profundidade. 

 Foram sorteadas de acordo com a amostra 15 escolas públicas de 2 escolas 

particulares. Com um erro amostral de 5%, chegou-se a uma amostra de 1080 alunos no 

ensino fundamental. O instrumento utilizado foi questionário com perguntas fechadas – 

PEREIRA, 2008 – validado transculturalmente pelo: OBSVI/UNIR; UFSC; PUCPR e 

EERP/SP, e outro instrumento, um critério de classificação econômica da  

Associação Brasileira de Pesquisa (ABEP). Ambos foram aplicados através de visitas feitas 

no período de maio a julho de 2011 e por se tratar de uma população considerada vulnerável 

de acordo com a Resolução 196 de 1996 do Conselho Nacional de Saúde, adotamos a escola 

como responsável sendo esta devidamente informada e esclarecida sobre os objetivos da 

pesquisa através Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  
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 O banco de entrada de dados foi criado no programa Epi-info 3.5.1 cumprindo quatro 

rigorosas etapas durante o processamento: codificação, digitação, correção e análise. Os 

dados quantitativos foram inicialmente analisados através de descrição da freqüência absoluta 

e relativa e do cruzamento de variáveis, que possibilitou um conhecimento dos dados obtidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A amostra de estudantes pesquisados foi composta de forma bastante equilibrada por 

meninos e meninas, como mostrada no gráfico 02, sendo 53% do sexo feminino, 46% do sexo 

masculino e 1% não respondeu. Entretanto há uma leve predominância do sexo feminino em 

relação ao masculino nas séries entrevistadas.  

Para Beane (2010) a forma de expressar o bullying entre meninos e meninas é 

diferente. As meninas geralmente intimidam outras meninas – mas podem intimidar alguns 

meninos; envolvem-se mais do que os meninos em grupos de intimidação; procuram causar 

sofrimento psicológico em suas a vítimas; podem parecer anjos entre adultos e serem cruéis 

entre seus iguais; costumam fazer comentários relativos ao comportamento sexual de meninas 

que não gostam e atacam dentro de uma rede muito próxima e firme de amizade. 

Os meninos bullies são mais físicos (passam o pé, cospem, golpeiam, empurram e 

assim por diante); usam ataques verbais relativos a orientação sexual e membros da família; 

tendem atacar fisicamente indivíduos menores e mais fracos, praticam assédio sexual e 

praticam extorsão. 

Com relação à variável idade, houve a participação de alunos de 10 anos (4,4%), 11 

anos (16,7%), 12 anos (22,4%), 13 anos (23,3%), 14 anos (17,4%), 15 anos (10,0%), 16 anos 

(4,2%), 17 anos (1,1%), 21 anos (0,1%), 28 anos (0,1%) e os alunos que não responderam 

(0,5%). A média de idade obtida entre os escolares foi de 14,2. De acordo com dados do 

IBGE (2010) o ensino fundamental deve abranger alunos de 7 a 14 anos e com duração de 8 

anos. É obrigação de o Estado garantir a universalidade da educação neste nível de ensino. 

Estes dados são condizentes com as idades obtidas na pesquisa. 

Nessa pesquisa optou-se por incluir o instrumento da ABEP para estratificar 

economicamente os alunos entrevistados, pois vários trabalhos confirmam que no espaço 

escolar convivem alunos de diversas classes sociais, tanto nas escolas públicas como nas 

privadas. Em uma pesquisa realizada com 856 alunos em escolas da rede pública e privada no 

município de Ribeirão Preto o estrato social das escolas públicas apresenta as seguintes 

características: 1%, 22% e 23% pertencem à classe A, B e D respectivamente e a maioria 

pertence à classe C (52%) (MIRANDA, 2004). 
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Nesta pesquisa foi possível verificar que a maioria dos alunos pertence a classe B, 

visto que na pesquisa realizada em Ribeirão Preto em 2004, a prevalência era de alunos 

pertencentes a classe C (MIRANDA, 2004). Pode-se considerar melhora quanto a 

classificação social dos escolares quando comparada aos dados de 2004. 

As manifestações de bullying encontradas na pesquisa bem como comparadas com 

outras localidades do mundo. A partir de dados quantitativos, procuramos explanar como as 

desordens existentes nas relações sociais acabam por vezes, se transformando em ocorrência 

de violência envolvendo principalmente alunos. 

Diante desses percentuais existentes foi questionado aos escolares quantas vezes eles 

identificaram manifestações de bullying. 76% dos alunos do ensino fundamental público e 

privado responderam que não sofreram nenhuma vez bullying, esse percentual pode ser 

explicado, pois desde cedo a criança é ensinada a não denunciar, a não ―entregar‖ seus 

companheiros, ou mesmo pelo fato de alguns adultos ignorarem ou não darem a importância 

necessária para os relatos das vítimas. 

Já 10% dos alunos referiram ter sofrido bullying uma ou duas vezes nostrês meses, 7% 

referiram ser vítimas de bullying três ou quatro vezes, 6% cinco ou mais vezes e 1% não 

respondeu. 

Em todo o mundo já houve vários desfechos trágicos para agressões que iniciaram sob 

a forma de bullying. O maior episódio ocorrido, levando em consideração a quantidade de 

mortos aconteceu em Virgínia, Estados Unidos, em 2007, quando o estudante Cho Ceung-hu 

da Universidade de Virginia tech matou 32 pessoas e, depois, a si próprio. Este fato aconteceu 

como uma forma de vingança a seus agressores/bullies. Na maioria dos casos trágicos o autor 

do crime está cansado de serem humilhados, agredidos fisicamente, tratados com indiferença 

por colegas de classe, professores e até pelos pais, e somados a todas as características 

apresentadas acima, estes jovens escolhem a pior forma de acabar com este sofrimento, a 

morte (CAMARGO, 2009). 

Observa-se que a colocação de apelidos que os estudantes não gostaram (14%) foi a 

maior indicação para a manifestação de bullying, pelos alunos neste estudo, seguido de 

pequenos furtos (8%) e fofocas (8%). Nota-se que agressões físicas (5%), intimidação (2%) e 

racismo (2%), também foram apontados. Em pesquisa realizada em Ribeirão Preto/SP, no ano 

de 2004 foi identificado um percentual de 3% para manifestações racistas nas escolas públicas 

e privadas (MIRANDA, 2004). 

 

 



1186 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A prevenção do bullying entre estudantes constitui-se em uma necessária medida, pois 

possibilitará o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes, habilitando-os a uma 

convivência social sadia e segura (Neto, 2005). 

 O bullying já é considerado um problema de Saúde Pública, porque suas 

vítimas/agressores são atendidas nas unidades de saúde, no nível curativo e pouco no nível 

preventivo. Foi importante a realização desse estudo, pois identificou-se que: existem 53% de 

meninas e 46% de meninos, que os alunos matriculados da rede pública e privada de Porto 

Velho pertencem 48,2% a classe B, que o bullying foi apontado como presente nas relações 

sócias existentes nas escolas , sendo manifestado por meio de apelidos, fofocas e até mesmo 

racismo. Outra conclusão foi que poucas vítimas compartilham o sofrimento com outra 

pessoa, ressaltando uma característica da vítima do bullying que é achar que pode resolver o 

problema sozinho. 

Foi muito importante identificar a existência desse fenômeno, pois sua compreensão 

possibilitará a ampliação do debate na sociedade e proporcionará a responsabilização de todos 

os atores envolvidos: escola, família, comunidade e estado. O Aprofundamento do estudo 

com o objetivo de identificar as variáveis que se associam já está andamento na busca de 

subsídios que fomente ações para a prevenção. 
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RESUMO: Este trabalho contém uma descrição das atividades realizadas pelo Observatório 

de Violência referentes ao Projeto de Pesquisa financiado pelo CNPq e apoiado pelo 

Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Rondônia. Esta pesquisa foi 

desenvolvida na cidade de Porto Velho/RO e tem como semente uma investigação já realizada 

na cidade de Ribeirão Preto/SP. Em linhas gerais, o projeto que originou esta Iniciação 

Científica estabelecia para a mesma os seguintes propósitos: investigar a prevalência da 

prática de bullying entre estudantes em uma instituição de ensino superior, posteriormente 

pretende-se que esses dados sirvam para o desenvolvimento de um programa de capacitação 

que possa envolver profissionais que lidam com adolescentes, seja no âmbito da saúde, da 

educação ou da mídia, redes de apoio social, dentre outros fortalecendo, assim a estruturação 

do Observatório de Violências nas instituições de ensino de Porto Velho.  

 

Palavras-chave: Bullying. Investigação. Saúde. 

 

INTRODUÇÃO  

O projeto apresenta como proposta a realização de pesquisa, para gerar 

conhecimento estratégico e aplicá-lo experimentalmente, por meio da investigação dos 

casos de violência nas relações dos acadêmicos nas instituições de ensino superior. Tem 

como objetivo conhecer a prevalência de bullying dentro da Universidade Federal de 

Rondônia – Campus Porto Velho. O bullying é um tipo de violência presente nas instituições 

de ensino. Em pesquisa feita por Neto (2005) percebeu que o bullying é um fenômeno não tão 

recente, cuja preocupação com sua consequência é recente, detectada em meados da década 

de 1980. Os adolescentes envolvidos neste tipo de violência, segundo vários estudos 

internacionais, não procuram nenhum auxílio ou ajuda com um profissional de saúde. 

   Acredita-se que após a realização deste estudo ficarão pontuados subsídios para contribuir 

com o debate e discussão a fim de superar as dificuldades enfrentadas em relação ao bullying. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo quantitativo onde foi efetuado um inquérito epidemiológico que 

consistiu em um delineamento de pesquisa que possibilitou conhecer as vivências de violência 

apresentadas pelos alunos de ensino superior da cidade em evidência. O modelo de 

amostragem empregado foi a amostra estratificada proporcional em duas etapas, sendo que os 
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cursos constituem-se nas unidades do primeiro estágio, selecionados com probabilidade 

proporcional ao número de acadêmicos, enquanto que as unidades secundárias de amostragem 

são os acadêmicos de ensino selecionados com igual probabilidade. Os cursos foram 

estratificados em função dos Núcleos. Para coleta de dados foi utilizado um questionário 

validado e uma ficha socioeconômica da ABEP (Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisa) para conhecer o estrato social dos discentes e foram aplicados durante visitas à 

Universidade, durantes os períodos selecionados, com atores sociais dos diversos cursos 

selecionados pela amostra quantitativa. Ao final, realizou-se mais de quatro visitas a UNIR, 

pelas bolsistas, obtendo-se uma amostra de 456 entrevistas. A pesquisa foi realizada somente 

na Universidade Federal de Rondônia e a amostragem no período e turmas foi realizada de 

maneira contínua, utilizando a quantidade de alunos dentro de cada curso selecionado e 

fazendo um sorteio sistemático para alocar todos os alunos dos diferentes períodos. 

 

RESULTADOS 

Os principais achados incluem a predominância do gênero feminino (57,3%) aos 

representantes do sexo masculino (42,7%) quando comparados a outros estudos mostram que 

as mulheres têm tido uma presença crescente em todos os níveis de ensino no Brasil. 

Consolidam-se como maioria a partir do ensino médio, dominam a graduação e detêm o maior 

número de bolsas de mestrado e doutorado no país (RISTOFF et al, 2006). Quanto à 

indicação de ocorrência de agressão/assédio/prejuízo/intimidação por acadêmicos nos últimos 

três meses de aula 87% dos discentes referem que não sofreram esse tipo de manifestação de 

violência nos últimos três meses, 10,7% referem que passaram uma ou duas vezes, 0,6% três 

ou quatro vezes e 1,1% referem cinco vezes ou mais. Quanto ao local de ocorrência, 6,1% 

falam que ocorre nas salas de aula, 5,1% nos corredores e/ou escadas. Em pesquisa feita por 

Albino (2009) foi visto resultados, no que tange aos lugares de ocorrência do bullying, que 

este é mais comum nos pátios e especificamente, nos horários de intervalo (onde alunos 

podem permanecer no refeitório, corredores). Também é frequente o bullying diretamente nas 

salas de aula, inclusive com a presença de professores, situação que demonstra ser ainda 

comum a omissão desses profissionais no que se refere ao combate de tais formas de 

violência. Quanto a ocorrência de situação humilhante/constrangedora por docentes 32% dos 

alunos afirmam já ter passado por uma situação do tipo e 10,1% afirmam que ocorre em sala 

de aula, na frente de outros acadêmicos. 9,9% marcaram que ocorre nas apresentações de 

trabalhos. Esses resultados corroboram com o estudo feito com McEvoy (2005), os casos 

ocorrem na maioria em sala de aula, e relata que o professor que pratica o bullying geralmente 
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não recebe nenhuma orientação quanto às consequências negativas de seus atos. A sala de 

aula é o local mais provável de ocorrência, embora possa ocorrer em qualquer local em que os 

alunos estão sob supervisão de outro em uma relação de forças desproporcional. Na mesma 

pesquisa, é relatado que a ameaça de danos no bullying por professores tende a ser não-física, 

porém é invasiva e poderosa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante aos achados, pode-se afirmar que as manifestações de bullying estão 

presentes nas relações sociais da Universidade Federal de Rondônia. O aprofundamento dos 

condicionantes e desencadeantes das manifestações de bullying está sendo analisado por 

meios de testes estatísticos, na busca de identificar associações de variáveis que possam, se 

não explicar, ao menos lançar luz para as causas que levaram aos resultados deste estudo – 

identificada a presença de manifestações de bullying em uma Instituição de Ensino Superior. 
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INTRODUÇÃO 

Os acidentes e violências denominados como causas externas representam modernas 

epidemias que assolam países do mundo inteiro. No Brasil, têm ocasionado forte impacto na 

morbimortalidade da população e configuram-se como um problema de saúde pública, uma 

vez que, têm sido causas constantes de atendimentos, resultando em alta demanda aos 

serviços de saúde e em sofrimento para as vítimas e seus familiares, além de elevados custos 

diretos e indiretos e de seqüelas, que comprometem a qualidade de vida dos que sofreram 

esses eventos (BRASIL, 2005; SILVA; RODRÍGUES; PEREIRA, 2009).  

Acidente é compreendido como um episódio não proposital e evitável, causador de 

danos físicos e/ou emocionais no âmbito doméstico ou nos outros espaços sociais, como no 

trabalho, no trânsito e na escola (BRASIL, 2005). 

Por outro lado, violência é compreendida como o uso intencional da força física ou do 

poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo ou uma 

comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 

psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação (KRUG et al., 2002:5). 

Estatisticamente a Organização Mundial de Saúde (2002) afirma que a violência é uma 

das principais causas de morte, sobretudo, à população de 15 a 44 anos. Sendo que, os 

homens representam 14% dessas mortes e as mulheres 7% (KRUG et al., 2002). 

Porto Velho tem sido classificado entre as capitais mais violentas do Brasil, ocupando 

o 2º lugar com 269,7% das taxas de homicídios juvenil envolvendo vítimas do sexo 

masculino. Só na zona leste da capital houve 17 mil ocorrências policiais no ano de 2008. A 

maioria das vítimas e infratores é jovem com idade entre 15 a 25 anos (NÓBREGA, 2008; 

ZONA, 2010). 

É Importante salientar que existem várias formas de violência, destacando-se a 

agressão física, o abuso sexual, a violência psicológica e a violência institucional. A violência 

física é compreendida como o uso da força física com potencial de produzir injúria, ferida, dor 

ou incapacidade. A violência sexual ocorre quando em uma relação, hetero ou homossexual, é 

utilizado o aliciamento, a violência física ou ameaças que visa estimular a vítima ou utilizá-la 
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para obter excitação sexual e práticas eróticas e sexuais impostas. A violência psicológica ou 

maus-tratos psicológicos são agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar, 

rejeitar, humilhar a vítima, restringir a liberdade ou ainda isolá-la do convívio social. Por sua 

vez a violência institucional é aquela empregada por grupos sociais de maneira sancionada, 

ocorrem em sua grande maioria no interior da família, sendo nesse caso denominada violência 

intrafamiliar (BRASIL, 2005; KRUG et al.,2002:5). 

A Organização Pan-Americana da Saúde destaca que a violência é um problema social e 

de saúde pública em vários países do mundo e atenta sobre o impacto que suas lesões e seqüelas 

geram aos serviços de saúde em razão das necessidades de cuidados especializados que suas 

vítimas apresentam (MESQUITA et al., 2009). 

De acordo com o autor supracitado, no Brasil vem acontecendo um importante 

crescimento das causas externas, que tem alterado o perfil da morbimortalidade da população. Os 

dados demonstram que o Brasil passou de 59,0 mortes por causas externas (acidentes e 

violências) por 100 mil habitantes na década de 1980, para 72,5 em 2002. Isso provoca ônus 

econômicos e sociais altos, incluindo despesas hospitalares. As internações por causas externas 

têm um custo maior do que a média das hospitalizações pagas pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), enquanto o valor pago, em média, para cada internação de causa natural corresponde a R$ 

239,40, as hospitalizações em razão das causas externas custam, em média 37% a mais, ou seja, 

R$ 328,78. O autor refere ainda que no ano de 2005 foram realizadas 11.429.133 internações em 

hospitais próprios ou conveniados do SUS. As lesões e envenenamentos por causa de acidentes e 

violências foram responsáveis por 786.768 internações (6,8%), ocupando o 6º lugar no perfil de 

morbidade geral da população do país. 

Visando a necessidade de definição, no setor saúde, de uma política decisiva no sentido da 

redução da morbimortalidade por Acidentes e Violências, o Ministro de Estado da Saúde 

dentro de suas atribuições, criou a Política Nacional de Saúde para redução de Acidentes e 

Violências (PNSRAV). A efetiva implantação desta Política é o passo básico para o 

direcionamento de medidas inerentes à promoção da saúde e à prevenção desses eventos, 

mediante a articulação de diferentes segmentos sociais como órgão de segurança pública e os 

setores de saúde. O conhecimento dos tipos de acidentes e violência contribui para um 

planejamento estratégico dessas medidas. 

O ensino dos profissionais de saúde tem sido intensamente repensado considerando os 

conceitos, os índices, o impacto no atendimento dos serviços de saúde e qualidade de vida das 

pessoas que se encontram em transformação. Sabe-se das distorções e carências observadas na 
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formação destes, tanto do ponto de vista das competências e responsabilidades de cada 

profissão, como da solidariedade e do trabalho em equipe.  

Ceccim e Armani (2001) salientam que o contato continuado dos estudantes com os 

usuários das ações e serviços permite o cruzamento de saberes e o desenvolvimento de novos 

perfis profissionais, mais adequados à exigência ética de atender a cada pessoa conforme sua 

necessidade, incluindo as epidemiológicas e sociais. Desta forma, a educação em serviço 

busca desenvolver o aperfeiçoamento profissional por meio da aprendizagem prática, 

permitindo a troca, tanto com os usuários, como com a equipe multiprofissional. 

Diante disso, o interesse em estudar violência dentro da formação do Enfermeiro vem 

da necessidade de trabalhar preventivamente na mudança dos indicadores de 

morbimortalidade por causas externas. Morbimortalidade por causas externas acidentes e 

violências no município de Porto Velho é um projeto desenvolvido durante a execução PET-

SAÚDE ano, 2009/2010 e coordenado pelo Observatório de Violência da UNIR. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Identificar a magnitude dos atendimentos nas USF, UBS e PA motivados por violências no 

município de Porto Velho, Rondônia. 

Específicos 

- Conhecer a prevalência das violências como causa de atendimento na USF. 

- Efetuar a distribuição das prevalências segundo sexo; 

- Efetuar a distribuição das prevalências segundo unidade de registro. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A violência é responsável por toda uma transformação nos hábitos e comportamentos 

sociais, na organização e arquitetura das cidades. Ela é compreendida como Uso da força 

física ou do poder real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um 

grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, 

morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação (BRASIL, 2011; KRUG 

et al., 2002:5). 

Para Minayo e Souza (1998), a violência se manifesta através das ações humanas 

realizadas por indivíduos, grupos, classes, nações, numa rede de relações, ocasionando danos 

físicos, letais ou não, emocionais, morais e espirituais a outrem. Os autores enfatizam que não 

há um fato denominado violência, e sim violências, como expressões exacerbadas de conflitos 

sociais, cujas especificidades necessitam ser conhecidas. Portanto, as violências (reais e 
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simbólicas) também se expressam através da negação do direito do outro a ser diferente, da 

rejeição à pluralidade, da negação da possibilidade do diálogo e da opressão e da recusa de 

reconhecimento dos indivíduos. As várias formas de violência estão arraigadas, manifestadas 

e representadas no cotidiano, não só nas relações interpessoais e instituições sociais como a 

família e a escola, mas também nas imagens e narrativas que fazem parte da cultura da mídia. 

Por ser um fenômeno sócio-histórico, a violência não é, em si, uma questão de saúde 

pública e nem um problema médico típico. Mas ela afeta fortemente a saúde: provoca morte, 

lesões e traumas físicos e um sem número de agravos mentais, emocionais e espirituais, 

diminui a qualidade de vida das pessoas e das coletividades, exige uma readequação da 

organização tradicional dos serviços de saúde, coloca novos problemas para o atendimento 

médico preventivo ou curativo, evidencia a necessidade de uma atuação muito mais 

específica, interdisciplinar, multiprofissional, intersetorial e engajada do setor, visando às 

necessidades dos cidadãos (MINAYO, 2006). A partir dessas questões, a temática das 

violências e dos acidentes entrou na agenda do setor saúde como um grave problema de saúde 

pública no Brasil e no mundo. 

O tema da violência assume grande importância para a Saúde Pública em função de 

sua magnitude, gravidade, vulnerabilidade e impacto social sobre a saúde individual e 

coletiva. Enquanto problema de Saúde Pública, as violências e os acidentes expressam-se com 

alto impacto no adoecimento e morte da população, especialmente na mortalidade precoce, na 

diminuição da expectativa e qualidade de vida de adolescentes, jovens, adultos e idosos. O 

fenômeno da violência possui causas múltiplas, complexas e correlacionadas com 

determinantes sociais e econômicos: desemprego, baixa escolaridade, concentração de renda, 

exclusão social, entre outros, além de aspectos relacionados aos comportamentos e cultura, 

como o machismo, o racismo e a homofobia (BRASIL, 2011). 

Existem várias formas de violência, destacando-se a agressão física, o abuso sexual, a 

violência psicológica e a violência institucional. A violência física é compreendida como o 

uso da força física com potencial de produzir injúria, ferida, dor ou incapacidade. A violência 

sexual ocorre quando em uma relação, hétero ou homossexual, é utilizado o aliciamento, a 

violência física ou ameaças que visa estimular a vítima ou utilizá-la para obter excitação 

sexual e práticas eróticas e sexuais impostas. A violência psicológica ou maus-tratos 

psicológicos são agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar, rejeitar, 

humilhar a vítima, restringir a liberdade ou ainda isolá-la do convívio social. Por sua vez a 

violência institucional é aquela empregada por grupos sociais de maneira sancionada, ocorrem 
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em sua grande maioria no interior da família, sendo nesse caso denominada violência 

intrafamiliar (BRASIL, 2005; KRUG et al.,2002:5). 

A violência intrafamiliar é toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a 

integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro 

membro da família. Pode ser cometida dentro ou fora de casa por algum membro da família, 

incluindo pessoas que passam a assumir função parental, ainda que sem laços de 

consanguinidade, e em relação de poder à outra. A violência doméstica distingue-se da 

violência intrafamiliar por incluir outros membros do grupo, sem função parental, que 

convivam no espaço doméstico. Incluem-se aí empregados (as), pessoas que convivem 

esporadicamente, agregados (BRASIL, 2002). 

Sintomas de depressão, ansiedade e agressividade são muito comuns em pessoas que 

vivem ou viveram situações de violência. Alguns desses sintomas são mais facilmente 

identificados na adolescência, embora ocorram com freqüência na infância, sendo importante 

que os profissionais de saúde estejam atentos para sua ocorrência. Dentre os problemas de 

saúde mental decorrentes da violência, destaca-se também o transtorno de estresse pós-

traumático, o qual comumente é desencadeado por uma situação violenta. Esse transtorno 

envolve intenso medo, impotência ou horror, com revivência do episódio violento através de 

recordações e sonhos aflitivos, sofrimento intenso e fuga de situações relacionadas aquele 

evento (ASSIS, et al 2009).  

No Brasil vem acontecendo um importante crescimento das causas externas, que tem 

alterado o perfil da morbimortalidade da população. Os dados demonstram que o Brasil passou de 

59,0 mortes por causas externas (acidentes e violências) por 100 mil habitantes na década de 

1980, para 72,5 em 2002. Isso provoca ônus econômicos e sociais altos, incluindo despesas 

hospitalares. As internações por causas externas têm um custo maior do que a média das 

hospitalizações pagas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto o valor pago, em média, 

para cada internação de causa natural corresponde a R$ 239,40, as hospitalizações em razão das 

causas externas custam, em média 37% a mais, ou seja, R$ 328,78. O autor refere ainda que no 

ano de 2005 foram realizadas 11.429.133 internações em hospitais próprios ou conveniados do 

SUS. As lesões e envenenamentos por causa de acidentes e violências foram responsáveis por 

786.768 internações (6,8%), ocupando o 6º lugar no perfil de morbidade geral da população do 

país (MESQUITA et al., 2009). 

Como muitos outros problemas de saúde no mundo, a violência não está distribuída 

igualmente entre os gêneros ou faixas etárias. Em 2000, houve aproximadamente 520 mil 

homicídios, para um índice geral ajustado por idade de 8,8 para uma população de 100 mil 
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habitantes. Os homens foram responsáveis por 77% de todos os homicídios e seus índices 

representaram mais de três vezes o índice das mulheres (13,6 e 4,0 respectivamente, para cada 

100 mil). Os maiores índices de homicídio no mundo estão entre os homens na faixa etária de 

15 a 29 anos (19,4 para cada 100 mil), seguido bem de perto pelos homens na faixa etária de 

30 a 44 anos (18,7 para cada 100 mil) (KRUG et al.,2002:10). 

Quando se trata dos índices de violência, Porto Velho tem sido classificado entre as 

capitais mais violentas do Brasil, ocupando o 2º lugar com 269,7% das taxas de homicídios 

juvenil envolvendo vítimas do sexo masculino. Só na zona leste da capital houve 17 mil 

ocorrências policiais no ano de 2008. A maioria das vítimas e infratores é jovem com idade 

entre 15 a 25 anos (NÓBREGA, 2008; ZONA, 2010). 

As intervenções de saúde pública são tradicionalmente, caracterizadas em termos de 

níveis de prevenção das violências: Prevenção primária - abordagens que visam a evitar a 

violência antes que ela ocorra. Prevenção secundária - abordagens que têm como foco as 

respostas mais imediatas à violência, tais como assistência pré-hospitalar, serviços de 

emergência ou tratamento de doenças sexualmente transmitidas após um estupro. Prevenção 

terciária - abordagens que visam à assistência em longo prazo no caso de violência, tais como 

reabilitação e reintegração, e tentam diminuir o trauma ou reduzir a invalidez de longo prazo 

associada à violência. Esses três níveis de prevenção são definidos por seu aspecto temporal, 

seja a prevenção anterior à violência, imediatamente após a violência ou em longo prazo 

(KRUG et al.,2002:15). 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa é um subprojeto do estudo intitulado: Morbimortalidade por causas 

externas – Implantação da Política Nacional de Saúde para a Redução de Acidentes e 

Violências em Porto Velho, desenvolvido pelo Observatório de Violência (OBSVI) durante a 

execução do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) em parceria 

com a Universidade Federal de Rondônia (UNIR) no período de abril de 2009 a março de 

2010. Trata-se de uma pesquisa quantitativa retrospectiva documental, que será desenvolvida 

no período de doze meses a partir do inicio do PIBIC. 

 O estudo se deu nas Unidades de Saúde da Família (USF), Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e Pronto de Atendimento (PA) da rede municipal de saúde de Porto Velho. 

 Para a coleta de dados, utilizou-se um instrumento (ANEXO 01) desenvolvido por 

Minayo (2007) ―Análise diagnóstica de sistema locais de saúde para atender aos agravos 

provocados por acidentes e violência‖, utilizado para este tipo de estudo. 
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Para processamento e análise dos dados foi criado um banco de entrada de dados no 

programa Epi-info 3.5.1, cumprindo quatro rigorosas etapas durante o processamento: 

codificação, digitação, correção e análise. Os dados quantitativos serão inicialmente 

analisados através de descrição da freqüência absoluta e relativa e do cruzamento de 

variáveis, que possibilitarão um conhecimento dos dados obtidos. Serão obtidas medidas de 

prevalência e empregado modelos estatísticos, tais como regressão. 

O projeto que deu origem a este subprojeto foi submetido ao Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Rondônia obtendo parecer favorável ao seu 

desenvolvimento FR: 263689 e CAEE 00038.0.047.000-09 (ANEXO 02). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As informações obtidas por meio do levantamento realizado nos prontuários de 16 

(84,21%) das 19 (100%) instituições de saúde municipais de Porto Velho, capital do Estado 

de Rondônia que atendem população local, através da Unidade Saúde da Família (USF), 

Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidade de Pronto Atendimento (PA) no período de 2008 

e 2009 ofereceram dados que propiciaram a análise de violência na referida cidade. 

A partir desse levantamento, verificou-se que, do total de aproximadamente 100.000 

prontuários avaliados no período de novembro de 2009 a março de 2010, foram encontrados 

1.515 casos de acidentes e violências. Destes 315 (20,8%) são de violência, considerando 

coeficientes de confiabilidade Kappa (IC 95%) e um nível de significância de 5%. A idade 

média da população atendida nestes serviços de saúde foi de 27,71 anos, e mediana de 25. 

De acordo com os dados, podemos identificar que a maior prevalência de casos 

ocorreu na população masculina. Em 2008, dos 315 casos analisados, n=88 (27,9%) foram do 

sexo masculino e n=56 (17,7%) do sexo feminino. No ano de 2009, n=90 (28,5%) casos são 

do sexo masculino e n=81 (25,7%) do sexo feminino. 

Diante dos achados, podemos perceber que é pouca a diferença da prevalência da 

violência em relação ao gênero, demonstrando a violência contra a mulher ainda uma 

realidade da população da cidade de Porto Velho. 

Sobre esta temática, Basted (2004), refere que enquanto a violência cometida contra os 

homens ocorre, sobretudo, nos espaços públicos e é praticada por alguém do mesmo sexo, 

aquela contra a mulher ocorre principalmente dentro do seu próprio lar e seu agressor costuma 

ser do sexo masculino e, muitas vezes, é ou foi uma pessoa íntima. 

Em estudo nacional realizado por Lima e Veiga (2005), verificam-se importantes 

diferenças entre as capitais brasileiras no que se refere às taxas de homicídio. Na Região 
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Norte, Porto Velho e Macapá aparecem como as capitais mais violentas. Na Região Sudeste 

encontram-se Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo no ranking das cidades violentas. Na Região 

Centro-Oeste, ressalta a taxa de Cuiabá. Finalmente, a Região Sul destaca-se por situar as 

capitais com as mais baixas taxas se diferenciando apenas da cidade de Natal que se localiza 

na Região Nordeste.  

Neste mesmo estudo, os autores na busca de um paralelo não letal para as mortes por 

homicídios, efetuou-se uma análise das lesões corporais a partir dos dados da SENASP. Eles 

informam que, em 2003, foram registradas 618.097 lesões corporais no Brasil, das quais 

25,4% estiveram concentradas nas capitais. Esse montante constitui a taxa nacional de 390,7 

lesões corporais por 100 mil habitantes, que é quase 10 vezes maior do que a taxa de 

homicídios observada nesse mesmo ano, a partir dos dados do SIM. 

Diante disto, a figura 3 abaixo representa a distribuição dos casos de violência por 

tipo. De acordo com os dados, podemos identificar que a maior prevalência encontrada foi 

para os casos de violência física com n=92 (29,2%) casos em 2008 e n=133 (42,2%) casos em 

2009, seguido de violência psicológica com n=20 registros em 2008 e n=13 (4,12%) em 2009. 

Em relação às cidades é importante ressaltar que Porto Velho, Macapá, Vitória, Rio de 

Janeiro e Cuiabá são as capitais com os maiores indicadores de violência intencional – 

elevadas taxas de homicídios e de lesões corporais. Enquanto isso, Teresina, Fortaleza, João 

Pessoa, Salvador, Curitiba e Goiânia apresentam os menores índices de violência intencional 

– baixas taxas de homicídios e de lesões corporais. 

Vários estudos no país têm mostrado que a violência afeta a população de modo 

desigual, gerando riscos diferenciados em função de gênero, raça/cor, idade e espaço social 

(SANTANA, 2004). Ademais, as taxas de mortes violentas só refletem a ponta de um enorme 

iceberg cuja magnitude dos eventos não letais é ainda muito maior, mesmo se considerando a 

existência de sub-registros. 

A oferta de serviços de saúde na cidade de Porto Velho se dá, basicamente, através de 

dois modelos: atenção básica e média e alta complexidade. Neste primeiro encontram-se as 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) que ofertam atendimento básico de atenção primária em 

saúde. No tocante a média e alta complexidade, os Pronto Atendimentos (PA) da cidade 

ofertam atendimentos aos casos de urgência e emergência.  

O maior número de casos de violência registrado na cidade de Porto Velho foi 

registrado nas policlínicas. Dos n=315 casos, 302 foram encontrados nos prontuários de 

pacientes destas unidades (85%). 
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Neste estudo, chama a atenção o achado de n=13 (4,1%) de registros da violência nas 

unidades básicas de saúde. Este tipo de serviço é compreendido com porta de entrada dos 

usuários no serviço de saúde. Mesmo assim, os dados nos leva a compreender que mesmo as 

unidades básicas estando mais próximo das casas dos usuários vítimas de violência, a procura 

pelo Pronto Atendimento ainda é grande.  

O Ministério da Saúde lançou a portaria 737/2001 que institui a Política Nacional de 

Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, com o intuito de orientar o setor 

saúde nos atendimentos destes casos. A portaria estabelece diretrizes e responsabilidades 

institucionais, nas quais estão contempladas e valorizadas medidas inerentes à promoção da 

saúde e à prevenção desses eventos, mediante o estabelecimento de processos de articulação 

com diferentes segmentos sociais (BRASIL, 2005). 

  Sobre esta temática Minayo (2006) afirma que essa realidade, presente no dia-a-dia 

das unidades de saúde pode está associada à falta de resolubilidade no atendimento primário – 

que vai desde dificuldades para agendar consultas, até carência de recursos tecnológicos; são 

raros os municípios que integram um sistema hierarquizado e regionalizado de serviços. 

Como resultante, muito tempo é perdido até a chegada do paciente a uma unidade adequada 

para o atendimento de suas necessidades, o que contribui para o agravamento de seu estado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados deste estudo demonstraram que a característica da violência na cidade de 

Porto Velho atinge diversos grupos populacionais, entre eles os adultos jovens representam a 

população mais exposta sendo do sexo feminino, tendo os serviços de média e alta 

complexidade do município (Pronto Atendimento) como a principal unidade de registro dos 

casos. 

 A realização deste estudo nos serviços de saúde do município de Porto Velho traz 

ainda para o foco de discussão uma problemática, que faz parte da realidade de várias capitais 

do país. Mesmo diante da importância do tema e apesar de haver documentação legal que 

exige os registros dos casos de violência, percebe-se que as informações existentes nos 

prontuários de usuários nos serviços de saúde não são de boa qualidade dificultando a 

identificação dos dados.  

Isso reforça a necessidade de se desenvolver estudos específicos para conhecer melhor 

o problema porque os dados oficiais apresentam subregistros ou não coincidem com outras 

fontes de informação. É necessário, portanto, reunir dados e informações que permitam 

melhorar o conhecimento sobre a magnitude e as características dos eventos violentos, estimar 
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a carga da enfermidade, orientar estudos para identificar os fatores determinantes da presença 

ou não do evento, avaliar políticas e intervenções e divulgá-las. 

Nesse sentido, os dados aqui apresentados demonstram de forma intrínseca, profundos 

enraizamentos nas estruturas sociais, econômicas e políticas, bem como nas consciências 

individuais, numa relação dinâmica entre os envolvidos.  

Percebe-se que as diversas formas de expressão da violência atingem diversos grupos 

populacionais com conseqüências distintas.  
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RESUMO: O objetivo do estudo foi pesquisar e analisar a realidade dos estudantes de 

medicina no estado de Rondônia frente ao uso de drogas com relação aos aspectos 

socioeconômicos, buscando conhecer a situação atual e contribuir, assim, para ações que 

possam vir a ser implementadas. Tal projeto tem foco quantitativo, sendo desenvolvido com a 

aplicação de questionários anônimos, fechados e de autopreenchimento para estudantes de 

medicina das quatro instituições de ensino médico do estado. A amostra finalconta com 592 

alunos, sendo estes não distribuídos de modo equitativo entre as universidades. Com a coleta 

de dados, pode-se perceber que o graduando de medicina em Rondônia apresenta 

características em comum com graduandos de outras universidades brasileiras, porém também 

apresenta particularidades, deixando clara a importância de se conhecer a realidade local. 

 

Palavras-chave: Drogas. Universitários. Estudantes de Medicina. Fatores de risco. 

 

INTRODUÇÃO 

O uso de drogas é algo inerente à nossa sociedade. Ao longo da história os seres 

humanossempre recorreram ao uso substâncias psicoativas (SPAs) com diversas finalidades. 

Cultos religiosos com substâncias naturais parecem ser o ponto de partida, posteriormente 

surgindo o uso recreacional e as substâncias fabricadas em laboratório. Portanto não podemos 

esquecer que o uso de SPAs está inserido em um contexto histórico e que sofre influência 

social do meio, o que faz com que a substância se classifique como legal ou ilegal na nossa 

sociedade e module seu padrão de uso. Além disso, é importante lembrar, como afirmou 

Lucas et al. (2006) em seu artigo, a influência da mídia sobre os conceitos da maioria da 

população. 

Entretanto, mesmo sendo uma prática presente mundialmente, estudos demonstram 

que a prevalência de uso vem aumentando e o abuso, assim como a dependência de drogas 

podem trazer consequências tanto a nível individual, quanto para o coletivo. O usuário pode 

ter alterações no sono, nos hábitos alimentares, estresse, diminuição da percepção e do 

desempenho acadêmico, entre outros. Já em nível da sociedade podemos citar acidentes 

automobilísticos, violência urbana e aumento nos índices de internação hospitalar. 

Sendo assim, o uso de drogas vem sendo foco de estudos em vários países, entre eles o 

Brasil. Segundo Andrade et al. (1997) esse aumento de consumo reflete-se no meio 

universitário, sendo que Peuker et al. (2006) afirma inclusive tal meio pode trazer maior 

vulnerabilidade para o início e manutenção do uso de álcool e outras drogas. Entre os 
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universitários, os estudantes da área de saúde, especialmente os de medicina têm recebido 

maior atenção nos levantamentos feitos, visto que estes estão possivelmente inseridos em um 

meio ainda mais propício, com maior facilidade ao acesso de certas drogas, inseridos em uma 

rotina estressante (o que pode ser um importante fator de risco), além de serem um dos 

responsáveis pela promoção da saúde da população.  

De acordo com tais dados, pode-se perceber a importância de um estudo com os 

estudantes de medicina desta localidade, pois como o padrão de uso muda consideravelmente 

entre diversos segmentos da sociedade, é necessário conhecer a realidade deste grupo em si 

para entender se o uso de SPAs nesse contexto tornou-se ou não um problema. Portanto 

buscamos não somente analisar o uso de drogas em si, mas entender o perfil do estudante de 

medicina de Rondônia, suas motivações ao uso de drogas, suas influências mais significantes. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 O estudo é do tipo descritivo, cujo principal método é o levantamento de dados, de 

corte transversal e quantitativo. 

POPULAÇÃO: A amostra é composta por 592 estudantes matriculados no curso de medicina 

das instituições de ensino superior em Rondônia, sendo estas a Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR), Faculdade São Lucas (FSL), Faculdade Integrada Aparício Carvalho 

(FIMCA) e Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal (FACIMED). 

MATERIAIS: para a coleta de dados foram utilizados os seguintes instrumentos: 

• Termo de Consentimento Livre Esclarecido de acordo com a resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS, 1996). 

• Questionário composto por 31 questões, fechado, de auto-preenchimento e anônimo, 

sendo este confeccionado de uma adaptação do ASSIST (―Alcohol, smoking 

andsubstancescreeningtest‖ – Teste de triagem do envolvimento com álcool, tabaco e 

outras substâncias) proposto pela Organização mundial de Saúde (OMS) e do 

Questionário sobre uso de álcool, drogas e condições de saúde dos alunos de 

graduação da UNESP (Universidade Estadual Paulista). 

TRATAMENTO DOS DADOS: Para o desenvolvimento do estudo foram utilizados 

programas de análises estatísticas, o Microsoft Office Excel 2007® e Epi Info™ Version 

3.5.1. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os alunos apresentaram o seguinte perfil: moravam com os pais (36%); estão 

adaptados na cidade onde estudam (88,5%); não frequentam religião, porém oram/rezam ou 

acreditam (31,4%); não recebem mesada/pais provêm as necessidades (40,7%); chegam 

atrasados para aula pelo menos uma vez ao mês (30,6%) e quando faltam ou atrasam às aulas 

nada fazem, dormem e/ou descansam; dispõem de uma a três horas por dia livres no final de 

semana (31,1%), e nessas horas livres saem com amigos/namorado (a) (45,9%); procuram a 

mãe quando passam por um problema pessoal mais sério (46,1%), sendo que 69,8% diz que 

recebe apoio emocional em quantidade e qualidade de que necessita; estão satisfeito com a 

escolha profissional (96,6%) e não pensam em abandonar o curso (72,1%); consideram seu 

desempenho escolar bom (58,3%); afirmam ter escolhido medicina por vocação (56,3%) e 

acreditam que vão se realizar profissional e financeiramente após a formatura (80,4%). 

 Em relação ao primeiro contato com alguma substância por motivo não médico, a 

maioria (55,7%) afirmou que não fez o uso. Entre os que fizeram o uso, o principal motivo foi 

diversão ou prazer (20,8%), o que ratifica o que foi visto em outros levantamentos. O prazer é 

o principal motivo para o uso de álcool e outras drogas. (PADUANI, G.F. et al, 2008). Outros 

estudos também trazem o prazer ou diversão como a principal razão para o uso, como o 

estudo de Akvardaret al. (2003),Lemos et al (2007), Ashton &Kamali (1995) e Barría et 

al(2000). O uso de álcool e outras substâncias faz parte da cultura dos jovens atualmente e os 

estudantes de Medicina não são exceções. (LEMOS, K.M. et al 2007). 

 

Gráfico 01: Frequência do principal motivo do uso não médico de alguma substância 

pela primeira vez. 
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 Ainda em relação ao primeiro contato com as drogas, 61,1% da amostra relata que 

não fez uso. Entre os que tiveram o contato, a maioria afirmou que quem o introduziu ao uso 

de SPAs foram colegas de faculdade ou escola, amigos ou conhecidos (25,5%) conforme 

apresenta o Gráfico 02 a seguir. Tal resultado vai de acordo com a revisão bibliográfica, como 

citado no artigo de Kerr-Corrêa et al.(1999), onde a autora afirma que ao serem indagados 

sobre quem os introduziu ao uso experimental de droga, os alunos apontaram os amigos em 

primeiro lugar. Já no estudo de Barríaet al. (2000) a introdução ao uso de drogas por colegas e 

amigos ocorreu com 71,3% dos usuários e 58% dos fumantes. 

 

Gráfico 02: Frequência em relação a quem introduziu o estudante ao uso não médico de 

drogas. 

 Já em relação ao uso frequente de drogas, a frequência de alunos que afirmaram não 

usar foi de 332 (56,1%). Entre os universitários que fazem o uso frequente o principal 

motivo citado foi fazer tal uso pra quebrar a rotina, curtir os efeitos da droga (102 

respostas), seguido daqueles que afirmaram usar para diminuir a ansiedade/nervosismo ou 

aliviar o estresse (80). Novamente nossos resultados vão de acordo com a literatura 

revisada. Para usuários e fumantes, o próprio efeito que a droga proporciona é a principal 

motivação para o uso freqüente de drogas (17,6% e 13,8%, respectivamente) (BARRÍA, 

A.C.R. et al. 2000).O Gráfico 03 a seguir apresenta essas informações. 

0 

100 

200 

300 

400 

Frequência em relação a quem introduziu o estudante ao 
uso não médico de drogas 

Não fiz uso 

Família 

Colegas de faculdade ou escola/amigos/conhecidos 

Namorado (a)/companheiro 

Outros 

Dois ou mais dos acima 

Não respondeu 



1207 

 

Gráfico 03: Frequência do principal motivo do uso frequente de drogas 
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estudante de medicina da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES): onde 78,1% 

dos estudantes relataram beber na companhia de amigos (PEREIRA, D.S. et al. 2008).Os 

resultados encontrados podemos ver no Gráfico 04 a seguir. 

 

Gráfico 04: Frequência em relação à companhia no uso frequente de drogas 
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CONCLUSÕES 

 A religiosidade está presente de forma significativa na amostra, sendo que a maioria 

dos estudantes relatou não frequentar, porém oram, rezam ou acreditam. Com tal dado 

podemos inferir que esse é um fator protetor de acordo com a literatura revisada e pode ser 

uma proteção para os alunos de medicina, visto que a maioria não faz uso frequente de 

drogas, e nem sequer experimentaram pela primeira vez. 

 Em relação ao uso de drogas em si, percebe-se que na verdade o motivo principal para 

o uso não foi o estresse, e sim a busca de diversão ou prazer, sendo tal característica tanto 

para o uso experimental quanto para o uso frequente. Já comrelação à companhia durante o 

uso de drogas, a maioria dos estudantes afirmou que quem os introduziu a tal uso foram 

colegas de faculdade/amigos/conhecidos e o uso frequente se dá principalmente com 

amigos/colegas de faculdade/namorado (a). 
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USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS POR ESTUDANTES DE MEDICINA EM 

RONDÔNIA: Uma abordagem quantitativa de prevalência 
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RESUMO: Objetivos: Realizar o levantamento epidemiológico quanto ao uso de drogas 

lícitas e ilícitas entre os estudantes de Medicina das escolas médicas do Estado de Rondônia. 

Metodologia: Estudo transversal, quantitativo, com aplicação de um questionário fechado, de 

autopreenchimento, anônimo, aos alunos do curso de medicina do estado. Resultados: Foram 

analisados 592 questionários, nos quais 56% são mulheres e média de 22,54 anos. Há maior 

consumo, na vida, de álcool, tabaco, maconha, hipnótico e sedativo, inalante e anfetaminas e 

extasy. Os homens consomem mais em todas as substâncias, exceto álcool, hipnóticos e 

sedativos e opióides. Houve uma tendência a maior consumo em períodos avançados na grade 

acadêmica. Conclusão: há uma freqüência elevada no consumo de drogas, sendo necessárias 

medidas educativas e de prevenção mais efetivas pela instituição. 

 

Palavras-chave: Estudante de medicina. Substâncias psicoativas. Prevenção.  

 

ABSTRACT: Objectives: To carry out the epidemiological survey on the use of licit and 

illicit drugs among medical students from medical schools in the state of Rondonia. 

Methodology: Cross sectional, quantitative survey with application of closed, self-

administered, anonymous, students of medical school in the state. Results: 592 questionnaires 

were analyzed, in which 56% are women and an average of 22,54 years. There is increased 

consumptions, in life, alcohol, tobacco, marijuana, hypnotic and sedatives, inhalant and 

amphetamine and extasy. Men consume more in all substances except alcohol, hypnotics and 

sedatives and opióides. There was a trend toward greater consumption in periods in advanced 

academic grade. Conclusion: There is a high frequency of drug use, requiring educational and 

preventive measures more effective by institution. 

 

Keywords: Medical student. Psychoactive substances. Prevention. 
  

1. INTRODUÇÃO 

 

O projeto ―Uso de drogas por estudantes de medicina do estado de Rondônia – Uma 

análise quantitativa de prevalência‖ apresenta como proposta o levantamento epidemiológico 

do consumo de substâncias psicoativas por universitários que estejam cursando o referido 

curso, buscando, dessa forma, caracterizar os alunos do estado quanto ao consumo destas 

substâncias e analisar a necessidade de medidas preventivas. 

O uso de substâncias psicoativas é histórico em toda sociedade e suas classes, sendo 

atualmente maior em indivíduos jovens universitários que na população geral (WAGNER, 

G.A. & ANDRADE, A.G., 2008). A questão relacionada ao uso de drogas por acadêmicos, 

em particular, do curso de medicina foi aventada devido a vários fatores psicossociais que 
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envolvem esses estudantes e que permitiu caracterizá-los como uma população de risco. Esses 

fatores são sobrecarga de estudos, pouco tempo para lazer, proximidade, facilidade e 

conhecimento de alguns tipos de drogas, como os medicamentos hipnóticos, sedativos, 

opióides, dentre outros (RODRÍGUES, V.M. & SCHERER, Z.A.; 2008).  

A importância desse trabalho se solidifica nas possíveis conseqüências de uma 

formação profissional prejudicada pelo consumo de drogas, além dos prejuízos individuais 

ainda no ambiente acadêmico (PETROIANU, A. et al, 2010). 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Consumo de substâncias psicoativas 

As substâncias que se enquadram em drogas psicoativas são aquelas que promovem 

alteração cognitiva, de humor e comportamento, ou seja, aquelas que atuam diretamente no 

sistema nervoso central, mais especificamente, no sistema límbico (KOOB, G.F. & 

VOLKOW, N.D., 2010). 

As drogas mais consumidas são, de fato, as de comércio legal, como as bebidas 

alcoólicas, tabaco e alguns inalantes, e dentre as ilícitas tem-se a maconha em primeiro lugar 

com mais de 162 milhões de usuários na população mundial. A seguir têm-se as anfetaminas, 

os opióides, a cocaína e o êxtasy (UNODCCP, 2006; WHO, 2000).  

Todavia, esse padrão de consumo da população mundial difere em cada 

microambiente, conforme fatores sociais, econômicos e culturais. A maior parte dos estudos 

sobre o levantamento epidemiológico do uso de álcool e outras drogas concorda que o 

consumo por estudantes universitários é maior que o índice de uso da população como um 

todo, onde 68,7% dos brasileiros já usaram na vida, e maior também que estudantes do ensino 

fundamental e médio, que ainda respondem com 22,6% de consumo (PINTON, F., 

BOSKOVITZ, E. & CABRERA, E., 2005; STEMPLIUK et al, 2005; GALDURÓZ, J.C.; 

2004). 

 

2.2 A medicina, o consumo de drogas e implicações para o futuro profissional 

 

O papel desempenhado pelo médico na sociedade contemporânea como segurador do 

bem-estar e da saúde é uma concepção que pode influenciar no tratamento de seu paciente. 

Com o grande abuso das drogas legalmente aceitas e o consumo ilegal das demais, iniciada 

em grande parte durante a fase acadêmica, o médico encontra-se na posição de réu e é julgado 

por seus ―não-exemplares‖ hábitos, e essa frustração do paciente reflete a tendência de abalar 

a inter-relação médico-paciente culminando com a falta de confiança ao profissional e 

conseqüente falha terapêutica, o que, por fim, vai contra os princípios éticos adquiridos 
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durante a formação acadêmica (FERREIRA, R.A.; 2000). Isso, em longo prazo, pode implicar 

na perda da credibilidade médica como classe, como se tem visto, em menor escala, devido ao 

maior número de processos e erros médicos que são constantemente veiculados na mídia 

(FARAH, E.E; 2004; GOMES, J.C.;2009). 

  A medicina é considerada uma população de risco para a busca de alívio das tensões 

diárias do ambiente profissional e sobrecarga psicológica que o trabalho proporciona através 

de substâncias psicoativas (PILLON, S.C. & CORRAD-WEBSTER, C.M.; 2006). 

  O início da faculdade é marco de uma nova fase na vida de um jovem, culminando 

com um alto nível de ansiedade e expectativas em um novo cenário com novas regras. O 

constante contato com o sofrimento do paciente, que nas escolas médicas atuais ocorrem 

desde os primeiros anos do curso, também promove um impacto emocional para o estudante 

já abalado psicologicamente. Somado a isso, tem-se as frustrações do sistema de saúde e de 

sua faculdade, pois o estudante depara-se com um sistema de saúde público precário onde 

nem sempre se pode fazer o melhor ao seu paciente. A enorme carga horária, muitos assuntos 

para serem estudados, pouco tempo de lazer e poucas horas de sono são fatores que condizem 

a favor da busca por medicamentos estimulantes que potencializam seus estudos e ansiolíticos 

e sedativos que os façam sair daquele constante nível de estresse. É importante mencionar 

também que no caso dos medicamentos, tem-se a facilidade de aquisição, o contato constante 

e o conhecimento sobre as drogas (FERREIRA, R.A., 2000). 

 

2.3 Experiências na prevenção e apoio aos estudantes 

 

Apesar da indubitável importância de se implantar políticas de prevenção ao consumo de 

drogas no ambiente acadêmico e direcionar um olhar especial aos estudantes de medicina, tais 

programas não são comumente encontrados entre as instituições de ensino superior 

(MESQUITA, A.M.; LARANJEIRA, R, 1997). 

  Os pioneiros, no Brasil, da criação de um programa que viesse a dar apoio psicológico 

aos estudantes de medicina foram a Universidade Federal de Pernambuco, em 1957, e a 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), em 1968, com o GRAPAL – 

Grupo de Assistência Psicológica ao Aluno (MILLAN, L.R. & ARRUDA, P.C., 2008). A 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) Júlio de Mesquita Filho de Botucatu realizou um 

estudo diagnóstico sobre o consumo de drogas por seus alunos de todos os cursos, em 1999, e 

a partir dos resultados obtidos, iniciou o projeto Viver Bem. As estratégias adotadas vão 

desde treinamento dos recursos humanos envolvidos, distribuição de folhetos explicativos, 

iniciação científica aos alunos para darem prosseguimento e monitorizarão da situação, além 
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de campanhas de prevenção e programas educativos. Recentemente, está em estudo a 

implantação de um centro de referência que inclui atendimento ambulatorial e até internação 

hospitalar (PROJETO VIVER BEM).  

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo descritivo e observacional comparativo, cujo principal método é 

o levantamento de dados, de corte transversal e quantitativo (GIL, 2002).  

 A amostra compõe-se de alunos devidamente matriculados no curso de medicina da 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR), da Faculdade Integrada Aparício Carvalho 

(FIMCA), da Faculdade São Lucas (FSL) e da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal 

(FACIMED). Os critérios de inclusão englobaram ser aluno regularmente matriculado no 

curso de medicina de alguma escola médica do estado de Rondônia entre o 1º e 6º ano; aceitar 

participar do trabalho respondendo ao questionário; ter ou não ter utilizado qualquer tipo de 

droga. E os critérios de exclusão foram não ser aluno de medicina das faculdades analisadas e 

recusar-se a participar da pesquisa.  

 A coleta de dados foi realizada a partir da aplicação de um questionário fechado de 

auto-preenchimento, anônimo, confeccionado de uma adaptação do ASSIST (―Alcohol, 

smoking and substance screening test‖ – Teste de triagem do envolvimento com álcool, 

tabaco e outras substâncias) proposto pela Organização mundial de Saúde (OMS) e do 

Questionário sobre uso de álcool, drogas e condições de saúde dos alunos de graduação da 

UNESP.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa/UNIR (CEP/UNIR) conforme 

carta 067/2010/CEP/NUSAU, e a descrição, procedimentos, objetivos, e termos foram 

expostos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido anexado ao questionário. 

  A organização e análise estatística dos dados obtidos até o presente momento deram-se 

através da tabulação das informações no software Epi-Info Versão 3.5.1. e apresentados em 

forma de gráficos e tabelas que foram formuladas a partir do Microsoft office Excel. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Dados demográficos 

A identificação da população compreende ao cabeçalho do questionário contendo qual 

a instituição de ensino superior ao qual o aluno pertence, gênero, idade, ano de ingresso do 

curso e período atual que está cursando, o estado civil, além de que se possui ou não filhos e a 

quantidade. 
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A amostra do presente trabalho é constituída por 592 indivíduos, com a maior parte 

constituída por mulheres (56%). Esse perfil de gênero com predominância feminina é 

compatível com o perfil geral brasileiro de estudantes de medicina (PINTON, F., 

BOSKOVITZ, E. & CABRERA, E., 2005). A faixa etária da amostra compreende o intervalo 

16 – 45 anos, com uma média de 22,54 anos e mediana de 22 anos (1º quartil de 20 anos e 3º 

quartil de 24 anos), que também é compatível com a faixa etária universitária brasileira 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2009), sendo que 5,4% não responderam a idade.  

  Em relação à segmentação quanto à participação das escolas médicas, a maior parte é 

constituída por alunos da Faculdade São Lucas (FSL) (39%), seguida pela Faculdade de 

Ciências Biomédicas de Cacoal (FACIMED) (22%), Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) (21%), Faculdade Integrada Aparício Carvalho (FIMCA) (17%) e 1% não 

responderam. A maior parte da amostra também é composta por estudantes do 1º período 

(14%). O ano de ingresso do curso compreende o espaço temporal entre 2004 – 2011, sendo 

que os mais freqüentes correspondem a 2008 e 2010 (21% e 25% respectivamente), dado que 

demonstra discrepância de consenso relacionado ao período, isto é, como o maior grupo 

presente na amostra é o relativo ao 1º período, então, o ano de ingresso que deveria estar mais 

presente é 2011, permitindo supor que haja índices de repetência significativos. Porém, tal 

conjectura não se pode concluir por falta de dados mais esclarecedores.  

Em relação às pessoas que possuem filhos, 40 (7,2%) responderam afirmativamente e 

33 (5,5%) não responderam, resultando uma média de 1,39 filhos por pessoa dentre os que 

possuem prole. A grande maioria da amostra assinalou ―solteiro(a)‖ como estado civil (494 

pessoas – 86,2%), seguido por uma parcela bem menos significativa de casados (46 pessoas – 

8%), que moram com companheiro (15 pessoas – 2,6%) , seguidos por divorciados (5 pessoas 

- 0,9%) e 32 pessoas (5,4%) não responderam a este quesito. 

 

 4.2 Caracterização e dados gerais 

  A caracterização da amostra respalda-se basicamente nas questões de 01 a 04 do 

instrumento de coleta de dados, e compreende assuntos correspondentes ao qualquer uso de 

alguma substância na vida das tratadas por esse projeto, se já havia entrado em contato com 

essas substâncias no ensino médio ou se foi apresentado pelo ambiente acadêmico, se alguma 

vez já utilizou drogas injetáveis, e por fim, se há ocorrência de alguns sinais e sintomas 

freqüentes dentre os estudantes de medicina e que nos permite caracterizá-los quanto ao nível 

de estresse em que se encontram, possibilitando posteriormente a análise se o estresse 

interfere, de fato, no consumo de alguma substância. 
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Figura 01. Uso na vida de drogas lícitas e ilícitas por estudantes de medicina – Rondônia/2011 

 Apesar de 19 indivíduos assinalarem terem consumido outras drogas, apenas foram 

especificadas seis delas, sendo as citadas: anabolizantes (1 – 16,7%), antiinflamatórios (2 - 

33,4%), chás de cogumelo e de beladona (1 – 16,7%), quetamina (1 – 16,7%) e narguile (1 – 

16,7%), muito embora, chá de cogumelo e chá de beladona encaixarem-se nas classificações 

descritas no início do questionário como alucinógenos e quetamina enquadrar-se como 

inalante. Também antiinflamatórios não foram especificados, sendo incapaz de classificá-lo 

como substância psicotrópica. Tais dados são estatisticamente irrelevantes (RANG, H.P., 

DALE, M.M. & RITTER, J.M, 2006). 

 Em ordem decrescente, a prevalência do uso de drogas lista álcool, tabaco, maconha, 

hipnóticos e sedativos, inalantes, e anfetaminas e extasy (Figura 01). Tais achados concordam 

com a literatura encontrada e com pesquisas em outros estados, onde a maconha ocupa o 

terceiro lugar, após álcool e tabaco respectivamente, porém, discorda quanto à posição de 

hipnóticos e sedativos, que no cenário nacional, geralmente ocupa apenas o sétimo lugar 

(TOCKUS & GONÇALVES, 2008). Essa discrepância do padrão de consumo dos estudantes 

rondonienses do restante do país pode ser devido a peculiaridades regionais, e uma possível 

causa que explicaria o maior consumo de hipnóticos e sedativos é que os alunos da amostra 

sejam expostos a uma maior carga psicossocial associada à facilidade de aquisição desses 

medicamentos sem prescrição médica. A taxa de consumo de álcool encontra-se em 

concordância com os padrões encontrados nos demais estudos apresentados como referência 

nesse estudo (PINTON, F., BOSKOVITZ, E. & CABRERA, E., 2005).  
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Estratificando os resultados do gráfico acima por gênero, conclui-se que o consumo 

masculino superou o feminino em todas as substâncias (p<0,05) exceto álcool, hipnóticos e 

sedativos, e opióides, que se mantiveram estatisticamente indiferentes. O maior consumo de 

hipnóticos e sedativos é esperado e se iguala com resultados encontrados em outras pesquisas, 

pois o sexo feminino apresenta maior propensão a distúrbios psicológicos, depressão, menor 

resistência ao estresse e estabilidade emocional (VOLTMER et al, 2008). Em um estudo 

realizado por Wansdroski, em 2009, analisando o consumo de álcool e tabaco nos alunos dos 

cursos de saúde da Universidade Federal de Rondônia, encontrou-se um maior consumo de 

álcool entre as mulheres (63,6% contra 54,1% da população masculina). Esse aumento do 

consumo de álcool por mulheres nas últimas décadas alerta para possíveis perigos envolvendo 

a saúde da mulher, pois o metabolismo feminino é menos tolerante aos efeitos do álcool que o 

masculino (NÓBREGA, M.P. & OLIVEIRA, E.M.) 

 Ainda analisando o consumo na vida, estratificando por faculdade de forma 

proporcional, a Faculdade Integrada Aparício Carvalho (FIMCA) detém maior proporção de 

consumo de tabaco, cocaína e crack, anfetaminas e extasy, inalantes e hipnóticos e sedativos 

em comparação às outras instituições de ensino (p<0,05). Em relação à maconha, a FIMCA 

ainda detém maior consumo em relação à UNIR e à Faculdade São Lucas, sendo o consumo 

da FACIMED também superior ao da UNIR (p<0,05). O consumo de anfetaminas e extasy é 

maior na FIMCA e na FACIMED (não diferindo entre si), que nas demais escolas médicas 

(p<0,05). No que tange ao consumo de alucinógenos, a FACIMED também superou as 

freqüências da UNIR e da FSL (p<0,05). Todas as demais comparações foram 

estatisticamente indiferentes.  

 O consumo, na vida, de substâncias psicoativas, estratificada por períodos retratou a 

tendência encontrada na bibliografia de que o consumo de drogas tende a aumentar no 

decorrer do curso. Tal fato tem-se explicado pelo aumento da carga de estresse e de cobrança 

dos últimos períodos, levando os alunos a procurar outras formas de relaxar ou de 

aperfeiçoarem os estudos na ‗reta final‘ da faculdade (RODRÍGUEZ, V.M. & SCHERER, 

Z.A, 2008). Houve menor consumo de anfetaminas e extasy e hipnóticos e sedativos em 

relação ao grupo pertencente aos períodos de 1º a 4º comparando tanto com o grupo de 5º a 8º 

quanto ao grupo de 9º a 11º (p<0,05). Os alunos do 9º - 11º superaram o consumo dos alunos 

dos primeiros períodos nas substâncias: tabaco, maconha e inalantes (p<0,05). Enquanto que 

os alunos do 5º ao 8º períodos também superaram o consumo de cocaína e crack em relação 

ao grupo de estudantes de 1º a 4º (p<0,05). Não houve diferença estatisticamente relevante de 

consumo entre os alunos do 5º - 8º períodos ao do 9º - 11º. 
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Para analisar se e quais substâncias foram introduzidas na vida dos estudantes pelo 

convívio no ambiente acadêmico, instituiu-se a questão 02 quanto ao uso de drogas antes da 

admissão no curso, e os resultados encontrados foram que 230 estudantes (38,9%) já fizeram 

uso não médico de drogas antes de entrar na faculdade, 357 (60,4%) responderam 

negativamente e 5 (0,8%) não responderam a este quesito. Dessas 230 pessoas, a prevalência 

do uso foi álcool (94,8%), tabaco (52,4%), maconha (24,7%), inalantes (18,6%) e anfetaminas 

e extasy com os mesmos valores de hipnóticos e sedativos (13,5%), em ordem decrescente. 

Aparece uma tendência de que hipnóticos e sedativos foram inseridos pelo ambiente 

acadêmico, o que se é esperado, pois é onde ocorre o maior contato com essas substâncias, e 

como exposto anteriormente, apresenta maior facilidade de aquisição pela proximidade e 

conhecimento (RODRÍGUEZ, V.M. & SCHERER, Z.A, 2008). 

  Até a presente amostra, quase a totalidade nunca usou drogas injetáveis (92,2%), 

sendo 1,4% responderam que utilizaram, mas não nos últimos três meses, 1% afirmou que 

utilizou nos últimos três meses e os 5,4% restantes não responderam a este item. 

  O último item elaborado para caracterização da amostra demonstra o nível de estresse 

dessa população. As sensações e situações que mais ocorrem são nervosismo (46,1%), a má 

qualidade do sono (36,1%), cefaléia (28,4%), fadiga (28%), tristeza (22,8%) e sintomas 

gastrointestinais (20,8%). Diversos estudos apontam fatores que favorecem a fadiga e o 

estresse de estudantes de medicina, precursores de um estresse ainda maior quando no 

exercício da profissão. Dentre esses fatores tem-se o tempo reduzido para dividir entre lazer, 

família, amigos; a proximidade com a dor e o sofrimento dos pacientes; frustrações com as 

limitações da medicina frente às expectativas dos pacientes e frente aos problemas 

burocráticos e financeiros encontrados nas faculdades e hospitais; reclusão social mesmo que 

involuntária, baixa auto-estima; excessiva carga horária; dentre outros (NOGUEIRA-

MARTINS, 2003 apud MESQUITA, E.M., NUNES, A.J. & COHEN, C, 2008). 

  Um item que provocou maior preocupação foi o resultado encontrado no item que 

pergunta se está tendo pensamentos em acabar com sua vida, que apresentou uma taxa de 3% 

(18 indivíduos), que se encontra representativamente alta em comparação à taxa de suicídio 

em Rondônia (5,2 para 100.000 habitantes). Apesar de serem comparações ainda subjetivas, 

pois a ideação não entra nas estatísticas dessa taxa, é necessária maior atenção e cuidado aos 

dados finais deste quesito especialmente por se tratar de uma profissão que preza pela 

manutenção da vida (BOLETIM DE SAÚDE DE FORTALEZA, 2009).  
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4.3 Dados relacionados à periodicidade  

Para caracterizar o consumo de droga como um problema que resulte em 

conseqüências, é necessário qualificar e quantificar esse consumo analisando a freqüência 

recente, se há forte desejo, se já elaborou uma tentativa falha de se abster do consumo, se esse 

consumo, de alguma forma já resultou em algum dano, seja à saúde, social, financeiro, 

jurídico, acadêmico e se há pessoas preocupadas com esse consumo. Para categorizar a 

freqüência, utilizou-se de um código onde 0 corresponde à não utilização, 1 à ocorrência entre 

uma ou duas vezes, 3 ao uso semanal e 4 ao evento diário ou quase diário dentro de um 

período correspondente a três meses.  

Nos próximos itens, as substâncias que atingiram número que podem ser significativos 

são álcool e tabaco. Em relação às demais, não foi possível inferir possíveis relações causais e 

nem foi possível o cruzamento com outros dados que pudessem caracterizar a amostragem 

devido ao baixo número de casos, ou seja, foram poucas as pessoas que assinalaram 

afirmativamente, sendo estatisticamente irrelevante até o presente momento.  

Por se tratarem de dados que nos permitiriam concluir o grau de consumo e possíveis 

injúrias ocasionadas pelo consumo dessas substâncias, pode-se entender uma hesitação e/ou 

negligência por parte dos entrevistados em admitir que uso dessas substâncias e que estejam 

trazendo prejuízos, o que se mostrou comum em estudos que analisam a percepção do uso de 

drogas dos colegas pelos estudantes de medicina (MESQUITA, E.M., NUNES, A.J. & 

COHEN, C, 2008). 

 Dessa forma, obtivemos os dados que demonstram maior consumo nos últimos três 

meses relacionados a álcool e tabaco, que mostram consumo significativo diário ou quase 

diário de 15 – 2,5% e 23 – 3,9% respectivamente (dados não demonstrados na tabela devido à 

dimensão do layout). As demais substâncias apresentaram consumo mensal, semanal e diário 

ou quase diário menor que 2% (Figura 02).  

Estratificando os dados referentes ao consumo nos últimos três meses por gênero 

demonstra-se maior consumo da população masculina em todas as substâncias, exceto por 

álcool, anfetaminas e extasy, hipnóticos e sedativos, opióides e outras, que podem ser 

consideradas estatisticamente similares (p<0,05).  

Ainda analisando de acordo com os últimos três meses, estratificando o consumo por 

faculdade, tem-se que a Faculdade Integrada Aparício Carvalho (FIMCA) apresentou os 

maiores índices de consumo em tabaco, maconha, cocaína e crack, anfetaminas e extasy e 

inalantes (p<0,05). A FACIMED também apresentou maior consumo de tabaco e de maconha 

que a UNIR (p<0,05). As demais comparações se revelaram estatisticamente indiferentes. 
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Figura 02. Freqüência do consumo nos últimos três meses – Rondônia/2011 

 

 

 

 

  Ao classificar o consumo por grupos de período, obteve-se que há maior consumo de 

tabaco e maconha pelos alunos de 5º a 11º períodos que pelos alunos de 1º a 4º períodos 

(p<0,05). No que diz respeito à cocaína e crack, apenas o grupo de indivíduos de 5º - 8º 

períodos superam o grupo de 1º - 4º (p<0,05). As demais formulações comparativas não 

demonstraram diferenças estatisticamente significativas. 

 A seguir, os questionamentos presentes no questionário visavam à classificação de 

gravidade do consumo de forma mais subjetiva. Como citado anteriormente, as tabulações 

abaixo se referem às questões 06 a 10. É relevante ressaltar novamente que as substâncias 

assinaladas com significância foram álcool e tabaco, em alguns quesitos.  

 Uma das formas de se caracterizar a gravidade e se há possível dependência incrustada 

no consumo, é analisar quanto à ocorrência de forte desejo de usar. Em relação ao álcool, 

13,5% alguma vez, 6,7% uma vez por mês, 8,1% uma vez por semana e 1,1% todos os dias. 

Quanto ao tabaco, 2,8% alguma vez, 1,3% uma vez ao mês, 0,3% uma vez na semana e 3,5% 

todos os dias ou quase. 

 Outra questão a ser analisada é se o consumo resultou em algum dano do indivíduo... 

Em relação ao álcool, 6,9% alguma vez, 2,5% uma vez por mês, 1,7% uma vez por semana e 

1,4% todos os dias. Quanto ao tabaco, 2,7% alguma vez, 0,7% uma vez ao mês, 0,2% uma 

vez na semana e 0,7% todos os dias ou quase. 

 Outra forma de prejuízo é relacionada à falta de organização que resulta em não honrar 

compromissos e responsabilidades e deixar de fazer coisas que eram esperadas ... Em relação 

ao álcool, 9,1% alguma vez, 2,7% uma vez por mês, 1,4% uma vez por semana e 0,3% todos 

os dias. Quanto ao tabaco, 0,7% alguma vez, 0,2% uma vez ao mês, 0,3% uma vez na semana 

e 0,7% todos os dias ou quase. 
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  A demonstração de preocupação com o uso por certas substâncias por parte de algum 

familiar, amigo, parente ou outra pessoa também foi avaliado ... Em relação ao álcool, 7,6% 

alguma vez, 3,9% uma vez por mês, 2,2% uma vez por semana e 1,4% todos os dias. Quanto 

ao tabaco, 3,4% alguma vez, 1% uma vez ao mês, 1% uma vez na semana e 1,5% todos os 

dias ou quase. 

  Pode-se perceber que foram poucas respostas admitindo a gravidade do consumo. Em 

relação ao consumo de álcool, a questão que obteve maiores respostas positivas foi relativa à 

ocorrência de forte desejo/vontade de consumir (29,5%), seja desde alguma vez até todos os 

dias, seguida por preocupação de algum ente próximo (15%), se deixou de fazer algo que se 

fosse esperado que fizesse (13,5%) e se resultou em algum tipo de agravo (12,5%). Já em 

relação ao tabaco, a mais assinalada foi também à questão de ocorrência de forte 

desejo/vontade de consumir (9,2%), seguida por preocupação de ente próximo (6,9%), 

ocorrência de algum dano (4,2%) e, por fim, deixar de fazer coisas que eram esperadas 

(1,8%). 

 Os resultados encontrados com a análise da questão 10 sobre se alguma vez já tentou 

controlar, diminuir ou parar o uso das substâncias estudadas, obteve-se maiores tentativas 

quanto ao álcool: 8,4% alguma vez, 2,2% uma vez ao mês, 0,3% uma vez na semana e 1,4% 

todos os dias ou quase. Em relação ao tabaco, obteve-se: 3,9% alguma vez, 0,8% uma vez ao 

mês, 0,8% uma vez na semana e 1,7% todos os dias ou quase. Em estudo feito na Faculdade 

de Medicina de São José do Rio Preto, o índice maior de tentativas de parar o consumo foi 

relacionado ao tabagismo, onde 75% tentaram parar e destes, 48% conseguiram (PINTON, F., 

BOSKOVITZ, E. & CABRERA, E.; 2005). Em outro estudo em uma universidade privada de 

Curitiba, apenas 7,9% tentaram parar ou reduzir o uso de tabaco, assim como 9,1% para o uso 

de álcool, e não conseguiram (TOCKUS, D. & GONÇALVES, T.S.; 2008). 

 

4.4 Abordagem preventiva  

O desígnio primordial desse trabalho é ter o conhecimento da realidade local quanto 

ao consumo de drogas pelos estudantes de medicina, e a partir desse ponto, aventa-se a 

necessidade de medidas preventivas.  

Como exposto anteriormente, as substâncias mais consumidas são as legalmente 

aceitas, álcool e tabaco, seguidas por maconha, e por fim, os medicamentos (hipnóticos e 

sedativos, anfetaminas e extasy). Dessa forma, podemos perceber que a peculiaridade dos 

alunos das escolas médicas do estado é um maior consumo de medicamentos. Por 
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conseguinte, sugere-se fiscalização de comércio/distribuição ilegal dentro do ambiente 

acadêmico, além de campanhas locais de conscientização do uso indevido de medicamentos. 

Outra forma de ornar uma abordagem preventiva além da prática médica são projetos 

de extensão que promovam o contato dos alunos com indivíduos dependentes químicos, de 

álcool e tabagistas, posteriormente levando o conhecimento e a vivência adquirida aos 

colegas. 

Campanhas gerais com abordagem específica ao estudante de medicina em relação ao 

álcool e ao tabaco, e à conscientização do uso indevido de medicamentos, além de 

disponibilidade de procura a aconselhamento pedagógico através de abordagens 

individualizadas seguras e efetivas também podem ser ventiladas como estratégias de 

prevenção. 

 

4.5 Vivência  

Com a aplicação do questionário e durante a compilação dos dados, pudemos perceber 

o quanto o assunto de uso de drogas é controverso e recheado de preconceitos, até mesmo por 

aqueles que já consumiram. Tal fato é explicitado pelo preenchimento incompleto do 

questionário, principalmente da primeira parte relativa à identificação da amostra e à última 

parte que diz respeito aos possíveis danos causados. 

  Acredita-se que esse resguardo dos entrevistados em completar a identificação, apesar 

do anonimato estar segurado aos participantes, deva-se ao próprio senso crítico dos futuros 

profissionais de saúde que detém conhecimento de que essa prática não é recomendada e o 

receio de que suas atitudes possam comprometer seu mérito profissional.  

 Quanto à grande quantidade de resposta negativas em relação aos danos ocorridos em 

decorrência do consumo, isso reflete um comportamento comum por estudantes das áreas de 

saúde, que devido ao conhecimento da metabolização das substâncias tendem a negligenciar 

seus hábitos de consumo e não o percebem como um problema, tomando-se como imunes aos 

seus efeitos danosos e de promoção de dependência acreditando que o uso não é tão grave e 

que detém total controle sob consumo (MESQUITA, E.M., NUNES, A.J. & COHEN, C, 

2008). 

Não obstante, outro motivo aventado é a falta de interesse despertada pelos 

entrevistados em responder a uma pesquisa com questionário, como foi percebido pelos 

pesquisadores pela manifestação de desconsideração por alguns entrevistados, ou a atribuição 

de pouco valor à problemática do consumo de drogas. A pesquisa científica ainda não é muito 

valorizada em nosso estado pelos estudantes de medicina, principalmente porque todos os 
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cursos são de surgimento recente e ainda não se consolidaram como instituições de pesquisas, 

ainda mais de caráter de diagnóstico epidemiológico populacional, especialmente as 

faculdades privadas.  

 

5. CONCLUSÃO 

Os dados encontrados neste trabalho demonstram que os estudantes de medicina de 

Rondônia apresentam uso de drogas na vida similar ao encontrado em outros estudos 

análogos em outras escolas médicas de outras regiões do país.  

Há maior freqüência de consumo de álcool, tabaco, maconha, hipnóticos e sedativos, 

inalantes e anfetaminas e extasy. As substâncias que apresentaram os maiores índices de 

consumo diário ou quase diário são bebidas alcoólicas e derivados do tabaco. 

As faculdades privadas superam a instituição pública no consumo de drogas 

psicoativas nos últimos três meses em todas as substâncias. Quanto ao uso na vida, a 

instituição pública supera as demais instituições de ensino superior apenas no quesito álcool. 

As informações referentes à periodicidade dos itens correspondentes aos danos que o 

consumo acarretou não puderam colaborar para o diagnóstico do consumo de drogas devido 

ao pequeno número de casos, como dito anteriormente, sendo inconclusivo. 

De acordo com o padrão de consumo local, sugere-se, a curto prazo, como abordagem 

de prevenção campanhas gerais com abordagem específica ao estudante de medicina em 

relação ao álcool e ao tabaco; campanhas locais de conscientização do uso indevido de 

medicamentos; fiscalização de comércio e distribuição ilegal dentro do ambiente acadêmico; 

aconselhamento pedagógico através de abordagens individualizadas. 
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RESUMO: O câncer de mama é o câncer mais comum entre mulheres no mundo e o segundo 

mais frequente em todo o mundo, configurando-se como um problema de saúde pública 

mundial. Entre as etiologias para o desenvolvimento desta patologia apresentam-se fatores 

genéticos, metabólicos e estilos de vida que alteram a biosíntese e o metabolismo dos 

hormônios sexuais. Entre os fatores genéticos podemos citar os cânceres familiares, os ligados 

a genes de alta penetrância, como o BRCA1 e BRCA2, e os associados a genes de baixa 

penetrância, como os do sistema genético Citocromo P450 (CYPs). Os produtos desses genes 

possuem grande importância na ativação metabólica de pró-carcinógenos como o gene 

CYP2E1, que possui especial predileção por substratos de baixo peso molecular. 

Considerando que os sistemas gênicos polimórficos pertencentes ao sistema genético 

Citocromo P450 estão envolvidos nas reações do metabolismo xenobiótico, podendo 

aumentar a suscetibilidade aos carcinógenos e assim influenciar no desenvolvimento do 

câncer de mama, torna-se de extrema importância a realização de estudos populacionais 

desses biomarcadores de susceptibilidade a fim de se identificar indivíduos mais suscetíveis 

ao desenvolvimento do câncer de mama, facilitando seu diagnóstico e prognóstico. 

 

Palavras-chave: Câncer de mama. Polimorfismos. Citocromo P450. CYP2E1. Metabolismo 

xenobiótico. Suscetibilidade. 

 

ABSTRACT 

Breast cancer is the most common cancer among women worldwide and the second most 

common worldwide, configured as a public health problem worldwide. Among the causes for 

the development of this pathology are presents genetic factors, metabolic and lifestyles that 

affect the biosynthesis and metabolism of sexual hormones. Among the genetic factors we can 

include cancers relatives, linked to high-penetrance genes such as BRCA1 and BRCA2, and 

associated with low-penetrance genes, the genetic system as the Cytochrome P450 (CYPs). 

The products of these genes have great importance in the metabolic activation of pro-

carcinogens as the CYP2E1 gene, which has a special fondness for low molecular weight 

substrates. Whereas the systems belonging to the gene polymorphic genetic system 

Cytochrome P450 are involved in xenobiotic metabolism reactions and may increase 

susceptibility to carcinogens and thus influence the development of breast cancer, it is 

extremely important to carry out population studies of these biomarkers susceptibility to 
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identify individuals more susceptible to developing breast cancer, facilitating the diagnosis 

and prognosis. 

 

Keywords: Breast cancer. Polymorphisms. Cytochrome P450. CYP2E1. Xenobiotic 

Metabolism. Susceptibility. 

 

INTRODUÇÃO 

O câncer de mama é um tumor maligno que se inicia a partir de células da mama, ou 

seja, um grupo de células cancerosas com origem na mama que podem invadir tecidos 

adjacentes ou disseminar-se para áreas distantes do corpo provocando metástases. A doença 

acomete quase que exclusivamente mulheres, mas também pode acometer homens (American 

Cancer Society, 2011). Segundo Hong (2004), entre as etiologias para o desenvolvimento 

desta patologia apresentam-se fatores genéticos, metabólicos e estilos de vida que alteram a 

biosíntese e o metabolismo dos hormônios sexuais. Entre as causas genéticas, estão os genes 

de baixa penetrância, como os do sistema genético Citocromo P450 (CYPs) (Rueda, 2008). 

O Citocromo P450 constitui uma superfamília de enzimas heme envolvida no 

metabolismo de ácidos graxos, esteróides e xenobióticos, e se expressam em nível tecido-

específico (Autrup, 2000). Os produtos desses genes possuem grande importância na ativação 

metabólica de pró-carcinógenos e, com isso, têm sido pesquisados genes como CYP1A1, 

CYP1A2, CYP3A, CYP2D6 e CYP2E1 (Ingelman-Sundberg, 2001), por serem os mais 

envolvidos com o metabolismo de xenobióticos, participando da fase I da biotransformação 

de xenobióticos, onde as enzimas podem metabolicamente ativar xenobióticos e pró-

carcinógenos, produzindo, respectivamente, eletrólitos tóxicos ou carcinogênios (Autrup, 

2000). CYP2E1 é uma enzima álcool-induzida que possui especial predileção por substratos 

de baixo peso molecular, como anilina, clorzoxazona, acetona (Ferreira et al., 2007; Rossini 

et al., 2006). 

De acordo com Rossini et al. (2006), o gene CYP2E1 encontra-se no braço longo do 

cromossomo 10, especificamente em 10q24.3-qter, sendo que vários polimorfismos CYP2E1 

foram identificados. O alelo tipo-selvagem (CYP2E1 * 1A) apresenta um RsaI sítio de 

restrição em -1053 na região reguladora do gene, e um sítio de restrição para DraI no éxon 6, 

em 7632. O alelo mutante CYP2E1 * 5B parece estar associado com mudanças no nível de 

transcrição, resultando em alteração de taxas catalíticas, com um sítio de restrição para a 

enzima PstI, caracterizado por uma substituição G-1293→C. Para este estudo e análise, foi 

utilizada a nomenclatura descrita por Ingelman-Sundberg et al. (2006) para o gene CYP2E1 

em que o alelo *1A equivale a C*1 e o alelo *5B equivale a C*2. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Dois grupos amostrais foram analisados: um da comunidade de Pedras Negras, 

composto por 29 indivíduos, e um grupo amostral de parturientes da maternidade do Hospital 

de Base Dr. Ary Pinheiro com 68 indivíduos. A técnica de PCR promoveu a amplificação de 

15 amostras, dessa forma as 14 amostras restantes, foram, portanto, excluídas da análise. 

Enquanto que na amostra do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro a PCR promoveu a 

amplificação dos segmentos de DNA correspondentes aos primers utilizados num total de 68 

amostras. 

Para cada amostra, foram coletados 5 ml de sangue periférico em tubos de vacutainer 

contendo EDTA de acordo com as normas do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP, resolução 196), após assinatura do termo de consentimento. A extração de DNA se 

deu de acordo com o protocolo descrito por Higuchi (1989), o DNA foi extraído, a partir de 

500µl de sangue total, e armazenado a -20º C até o momento da análise. As reações de PCR 

foram desenvolvidas em termociclador Eppendorf, modelo Mastercycler, e termociclador 

Biocycler, modelo MJ96+/MJ96G Gradient Thermal Cycler, seguindo os protocolos 

específicos para cada sistema já descrito na literatura e com adaptações.  

A PCR-RFLP foi realizada para investigar o alelo CYP2E1*C2. A PCR foi utilizada 

para amplificar a região de regulação transcricional de CYP2E1 que inclui um sítio de 

restrição para enzima Pst I, como mostra a figura 02. O alelo selvagem C*1 foi visualizado 

como um fragmento de 410pb, enquanto que o alelo mutante C*2 foi detectado pela presença 

de dois fragmentos de 290 e 120pb (Anwar et al., 1996).  

 

     M  1   2   3   4   5   6   7   8   9 

 
Figura 02. Identificação de alelos de CYP2E1 PCR-RFLP/Pst I. Lanes 1, 2, 3 e 8: Indivíduos heterozigotos 

c1/c2; Lanes 4, 5, 6, 7 e 9: Indivíduos homozigotos c1/c1. M, marcador de Peso Molecular de 100 pb. PAGE 

10%. 

 

A análise dos resultados se deu em gel de Poliacrilamida a 10% (PAGE) com corrida 

eletroforética a 100V corado com nitrato de prata a 10% (AgNO3). As estimativas de 

 410 pb 

 290 pb 

 120 pb 
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frequências gênicas e genotípicas e respectivos desvios-padrão foram feitas através do 

programa GENEPOP (versão 3.4). O nível de significância adotado foi de 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Conforme descrito anteriormente, utilizamos a técnica de PCR para os dois grupos 

populacionais estudados. Para a comunidade de Pedras Negras, a técnica promoveu a 

amplificação de 15 amostras, dessa forma as 14 amostras restantes, foram, portanto, excluídas 

da análise. Enquanto que, na amostra do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, a PCR promoveu 

a amplificação dos segmentos de DNA correspondentes aos primers utilizados num total de 

68 amostras. 

Quanto à etnia, o grupo amostral de Pedras Negras teve uma predominância de 

mulatos com uma porcentagem de 66,67% (dez indivíduos), seguida de negros com 20% (três 

indivíduos) e por último de brancos com 13,33% (dois indivíduos), refletindo o passado de 

quilombolas da comunidade. Já o grupo amostral do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro teve 

uma predominância de mulatas com uma porcentagem de 75% (51 mulheres), seguida de 

brancas com 19% (13 mulheres) e uma pequena porcentagem de negras com 6% (quatro 

mulheres). 

Em relação à análise molecular, podemos destacar o predomínio do genótipo C*1/ 

C*1 em ambas as comunidades analisadas que aparece com uma frequência igual ou superior 

a 80% nas amostras em relação aos outros genótipos analisados. As frequências genotípicas 

restantes foram ocupadas pelo genótipo C*1/ C*2. Não foram encontrados em ambos os 

grupos estudados o genótipo C*2/ C*2 (Tabela 03). 

 

Tabela 03. Distribuição de frequências genotípicas de CYP2E1 nos grupos populacionais estudados. 

Genótipos 
Pedras Negras 

Hospital de Base Dr. Ary 

Pinheiro 

 Frequências Genotípicas (N)  Frequências Genotípicas (N) 

C*1/ C*1 

C*1/ C*2 

C*2/ C*2 

0,8000 (12) 

0,2000 (03) 

     0,0000 (0)  

0,8300 (56) 

     0,1700 (12) 

     0,0000 (0) 

 

A distribuição dos alelos do gene CYP2E1 nas amostras analisadas indica que o alelo 

C*1 aparece com uma maior frequência gênica em ambas as amostras (90% em Pedras 

Negras e 91,2% no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro) do que o alelo C*2 (10% em Pedras 

Negras e 8,8% no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro).  
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 Tabela 04. Distribuição de frequências gênicas de CYP2E1 nos grupos populacionais estudados. 

AMOSTRA Alelos Frequências Gênicas χ
2
 p 

Pedras Negras 
C*1 

C*2 

0,900 

0,100 
0,1852 1,0000 

Hospital de 

Base Dr. Ary 

Pinheiro 

C*1 

C*2 

0,912 

0,088 
0,637 0,4247 

 

Como podemos notar ainda, as amostras se encontram em equilíbrio de Hardy-

Weinberg não sendo observadas diferenças estatisticamente significantes, dados os valores de 

p e do χ
2
 encontrados (Tabela 04).  

Assim, encontramos que as amostras analisadas são compostas em sua maioria por 

mulatos com predomínio do alelo C*1, o alelo C*2 aparece em pequena porcentagem como a 

etnia branca. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A homozigose mutante CYP2E1*5/*5 (C*2/ C*2) é rara na população brasileira, em 

torno de 0,5% (Teixeira, 2009; Bazo, 2009), o  que também se refletiu nas amostras 

estudadas onde o genótipo não foi observado. Dessa forma, observamos que as frequências 

gênicas e genotípicas encontradas em nossas amostras seguem os padrões observados na 

literatura mundial.  
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RESUMO: A Glutationa S-Transferase constitui uma classe de enzimas envolvida da 

biotransformação compostos químicos estranhos ao metabolismo humano, os xenobióticos. 

Polimorfismos dos genes GSTT1 e GSTM1 têm sido associados ao aumento do risco de 

desenvolvimento de algumas neoplasias, como o câncer de mama. Este trabalho tem como 

objetivo determinar freqüências gênicas e genotípicas dos genes GSTT1 e GSTM1 em 

amostras populacionais de indivíduos de Rondônia, bem como comparar as freqüências 

encontradas com outras descritas na literatura. O DNA genômico de 78 indivíduos (17 do 

povoado de Pedras Negras e 61 de parturientes do Hospital de Base) foi analisado pela técnica 

de PCR. Foi encontrada uma frequência de 47,06% e 19,67% de indivíduos com genótipo 

GSTT1-nulo nas amostras de Pedras Negras e do Hospital de Base, respectivamente. Quanto 

ao genótipo GSTM1-nulo, foi encontrada uma freqüência de 37,7% entre as amostras do 

Hospital de Base. As frequências genotípicas dos genes GSTT1 e GSTM1 em uma das 

populações estudadas (Hospital de Base) foram semelhantes a outros estudos brasileiros. 

 

Palavras-chave: Glutationa S-transferase. GSTT1. GSTM1. Polimorfismos. Câncer de 

mama. 

 

ABSTRACT: The Glutathione S-transferase is a class of enzymes involved in chemical 

compounds biotransformation strange to the human metabolism, called as xenobiotics. 

GSTT1 and GSTM1 genes polymorphisms have been associated with increased development 

risk of some cancers, such as breast cancer. This study aims to set genes and genotypes 

frequencies of the GSTM1 and GSTT1 genes in population samples of Rondônia‘s 

individuals, as well as to compare the frequencies found with others described in the 

literature. 78 individuals (17 from the town of Pedras Negras and 61 parturient women of the 

Hospital de Base) genomic DNA were analyzed by PCR technique. A frequency of 47.06% 

and 19.67% of individuals with GSTT1-null genotype in the Pedras Negras and the Hospital 

de Base samples was found, respectively. As to the GSTM1-null genotype a frequency of 

37.7% was found among samples of the Hospital de Base. The genotypic frequencies of 

GSTM1 and GSTT1 genes in one of the populations studied (Hospital de Base) were similar 

to other Brazilian studies. 

 

Keywords: Glutathione S-transferase. GSTT1. GSTM1.  Polymorphisms. Breast Cancer. 
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INTRODUÇÃO 

Estatísticas revelam que o câncer de mama é a segunda neoplasia maligna mais 

frequente do mundo e a mais comum entre as mulheres (INCA, 2010). Dentre os fatores 

genéticos supostamente envolvidos na etiologia do câncer de mama estão os genes de baixa 

penetrância, e dentre eles os que codificam enzimas envolvidas na biotransformação de 

xenobióticos, como os pertencentes ao sistema genético da Glutationa S-Transferases (GSTs) 

(Rueda, 2008).  

O gene GSTM1, da classe mu (GSTM) das GSTs, localiza-se na região cromossômica 

1p13 (Hatagima, 2002). O gene GSTM1 é polimórfico e representado por um alelo nulo não-

funcional, sendo que os indivíduos podem ser denominados GSTM1-positivos quando 

apresentam no mínimo um dos alelos funcionais para GSTM1 (GSTM1*A e GSTM1*B), e 

GSTM1-nulos quando a deleção está presente em ambos os alelos resultando no genótipo 

homozigótico nulo (Gattás e cols., 2004). Já o GSTT1 (classe theta das GSTs) se localiza no 

cromossomo 22 (região 22q11.2) e também é polimórfico, sendo que os indivíduos podem ser 

denominados GSTT1-positivos quando apresentam no mínimo um dos alelos funcionais e 

GSTT1-nulos quando ocorre deleção em homozigose (Aguiar, 2009).  

As enzimas GSTs são importantes no metabolismo do estrogênio, uma vez que atuam 

na metabolização de esteróides e radicais livres que podem ser gerados indiretamente através 

do metabolismo do estrogênio (Park e cols., 2003). Sendo assim, os polimorfismos dos genes 

da Glutationa S-Transferase podem levar a uma modificação do risco de se desenvolver 

câncer de mama relacionado ao estrogênio (Park e cols., 2003). 

Com isso, os polimorfismos dos genes da Glutationa-S-Transferase e suas associações 

com aumento da suscetibilidade ao câncer de mama, bem como com parâmetros clínicos da 

doença e características anatomopatológicas do tumor, não estão muito bem elucidados na 

literatura. Dessa forma, estudos que buscam estabelecer a frequência desses polimorfismos 

são úteis para identificar indivíduos com risco aumentado para o desenvolvimento do câncer, 

permitindo determinar fatores de risco, realizar diagnósticos precoces e direcionar 

adequadamente estratégias preventivas. 

O objetivo desse estudo foi determinar freqüências gênicas e genotípicas dos genes 

GSTM1 e GSTT1 em amostras populacionais de indivíduos de Rondônia, comparando as 

freqüências encontradas com outras descritas na literatura. Para o segundo ano do projeto, 

objetiva-se identificar polimorfismos nos genes GSTT1 e GSTM1, bem como características 

clínicas e epidemiológicas, em pacientes diagnosticadas com câncer de mama e mulheres sem 
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câncer do Estado de Rondônia para um estudo caso-controle, no intuito de investigar a 

possível associação destes polimorfismos gênicos com a ocorrência de câncer de mama.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Caracterização das Amostras 

Foram utilizadas amostras populacionais coletadas do povoado de Pedras Negras 

(município de São Francisco do Guaporé) e de parturientes na maternidade do Hospital de 

Base Dr. Ary Pinheiro, situada em Porto Velho. No período das coletas, solicitou-se o 

preenchimento do consentimento livre e esclarecido e foram obtidas informações através de 

questionário. Foram analisadas 17 amostras de Pedras Negras e 61 amostras de parturientes 

do Hospital de Base. O projeto responsável pela coleta do material biológico foi aprovado em 

pela CONEP, sob n de Registro 13356.  

 

Extração de DNA e Genotipagem 

A extração de DNA a partir de sangue periférico foi realizada através do método 

descrito por Higuchi (1989). Foram utilizadas primers específicos para a amplificação das 

regiões correspondentes aos genes GSTT1 e GSTM1. O gene CYPIA1 foi utilizado como 

controle da amplificação. Os reagentes utilizados nas reações de PCR foram dNTPs 100mM, 

Taq DNA Polimerase 5U/μl, tampão 10X da Enzima taq, MgCl2 50mM, primers específicos e 

água ultra-pura estéril. A amplificação do gene GSTT1 baseou-se no protocolo adaptado a 

partir de Abdel-Rahman e cols. (1996). O programa utilizado de PCR foi: 94⁰ C por 5 

minutos para desnaturação do DNA; seguido por 35 ciclos de amplificação (94⁰ C por 2 

minutos; 60⁰ C por 1 minuto; 72⁰ C por 1 minuto; e uma extensão final de 72⁰ C por 10 

minutos. As análises dos resultados ocorreram em gel de poliacrilamida a 10% com corrida 

eletroforética a 100V em tampão TBE 10X (Tris-HCl 0,89 M; Ácido Bórico 0,89 M e EDTA 

10mM) corado com nitrato de prata (AgNO3) 10% 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização das Amostras 

A caracterização das 17 amostras de Pedras Negras quanto ao gênero, 58,82% dos 

indivíduos pertenciam ao gênero feminino, e 41,18% ao masculino. Já a caracterização quanto 

à etnia, utilizando como principal padrão a cor da pele, observou-se a proporção de 11,76% de 

brancos, 70,59% de mulatos e 17,65% de negros. Provavelmente pelo fato da comunidade de 

Pedras Negras ser remanescente de quilombolas em Rondônia, é possível observar essa alta 



1234 

 

porcentagem de negros e mulatos na região. Entre o grupo amostral das parturientes do 

Hospital de Base, a caracterização quanto à etnia revelou que 19,67% (12) das mulheres eram 

brancas, 73,77% (45) mulatas. 4,92% (3) negras e 1,64% (1) indígenas. 

 

Distribuição de Frequências Gênicas e Genotípicas 

Quanto à análise molecular das amostras de Pedras Negras, o genótipo GSTT1-

positivo (homozigoto *1/*1 e heterozigoto *1/*0) foi identificado em 52,94% dos indivíduos 

e o GSTT1-nulo (homozigoto *0/*0) em aproximadamente 47,06%. 

Já nas amostras de parturientes do Hospital de Base, observou-se que a frequência do 

genótipo GSTT1-positivo nessa população foi de 80,33%, enquanto que a frequência do 

genótipo-nulo foi de 19,67%. As frequências gênicas e genotípicas nessa amostra 

populacional podem ser observadas na tabela 01. 

 

Tabela 01. Distribuição de frequência genotípica e gênica de GSTT1 nas amostras de parturientes do Hospital 

de Base (HB) - Rondônia, Brasil 

Genótipos Frequências  

Positivo 0,8033 (49) 

Nulo 0,1967 (12) 

*0 0,44353 

 

 Também se determinou a freqüência genotípica de GSTT1 conforme etnia nessa 

amostra. Observou-se que entre as mulheres de cor branca, 83,33% apresentaram genótipo 

positivo para GSTT1 e 16.66% genótipo-nulo; e entre negras e mulatas 79,16% possuíam 

genótipo positivo e 20,83% genótipo-nulo.  

No presente estudo, a frequência encontrada para o genótipo GSTT1-nulo foi 

semelhante a observada em outros estudos brasileiros. Rossini e cols. (2002) encontraram 

uma frequência do genótipo GSTT1-nulo de 25,4% em uma amostra de 591 indivíduos do 

Rio de Janeiro, sendo que a frequência foi semelhante em brancos (25,1%) e não-brancos 

(25,7%). Outro estudo publicado por Arruda e cols. (1998) encontrou deleção homozigótica 

do gene GSTT1 em 18,5% em amostra populacional de 130 indivíduos de etnia caucasiana de 

Campinas e de 19% em amostra de 117 indivíduos afro-descendentes residentes na Bahia. 

Estudo realizado no Rio Grande do Sul por Gaspar e cols. (2003) revelou uma frequência de 

21,2% em descendentes europeus, enquanto que Kvikto e cols.(2006) encontraram uma 

frequência de 28% em afro-descedentes, também no Rio Grande do Sul. Gattás e cols. (2004) 

encontraram 22,5% de indivíduos com genótipo GSTT1-nulo em amostra populacional de 
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São Paulo, sendo que as frequências foram de 22,3%, 17,2% e 26,3% em brancos, mulatos e 

negros, respectivamente.  

Em relação aos polimorfismos de GSTM1, encontrou-se nas amostras de parturientes 

do Hospital de Base uma frequência de 62,29% de indivíduos com genótipo GSTM1-positivo 

(homozigotos *A/*A, *B*B e heterozigotos *A*B, *A*0 ou*B*0) e de 37,70% de indivíduos 

com genótipo-nulo (homozigoto *0/*0). As frequências genotípicas e gênicas podem ser 

observadas na tabela 02. 

 

Tabela 02. Distribuição de frequência genotípica e gênica de GSTM1 nas amostras de parturientes do Hospital 

de Base (HB) - Rondônia, Brasil 

Genótipos Frequências  

Positivo 0,6229 (38) 

Nulo 0,3770 (23) 

Freq Al. *0 0,61404 

 

Na presente amostra, também se determinou a distribuição genotípica de GSTM1 

conforme a etnia das parturientes. Os resultados obtidos revelaram que entre as mulheres de 

etnia branca, metade delas apresentou genótipo-positivo para GSTM1 e a outra metade 

apresentou genótipo-nulo; enquanto que entre negras e mulatas as frequências encontradas 

foram de 64,58% para o genótipo-positivo e de 35,41% para o genótipo-nulo. 

A frequência de indivíduos com genótipo GSTM1-nulo encontrada na amostra em 

questão é similar às encontradas em outros estudos brasileiros, com variações não muito 

discrepantes. Em estudo realizado no Rio de Janeiro e publicado por Rossini e cols. (2002), 

42,1%, de um total de 591 indivíduos, apresentaram genótipo GSTM1-nulo. Neste mesmo 

estudo as proporções entre brancos e não-brancos foram de 48,9% e 34,2%, respectivamente. 

Já em publicação de Arruda e cols. (1998), a frequência da deleção homozigótica do gene 

GSTM1 encontrada em amostra populacional de Campinas composta por caucasianos foi de 

55%, e em amostra populacional da Bahia composta por negros foi de 33%. Gaspar e cols. 

(2003) encontraram 50% de indivíduos com genótipo GSTM1-nulo em amostra de 

descendentes brasileiros de europeus residentes no Rio Grande do Sul, enquanto que Kvikto e 

cols. (2006) encontraram em amostra de afro-descendentes da mesma região uma freqüência 

de 34% que não expressavam a enzima GSTM1. Já em estudo de Gattás e cols. (2004) 

revelou uma frequência de 45,9% de indivíduos com genótipo GSTM1-nulo em amostra 

populacional de São Paulo, sendo que a frequência foi de 55,4% em brancos, 41,4% em 

mulatos e 32,8% em negros. Observa-se nos estudos brasileiros que a frequência da deleção 
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homozigótica do gene GSTM1 é maior em brancos quando comparados aos afro-

descendentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As frequências genotípicas dos genes GSTT1 e GSTM1 em uma das populações 

estudadas (Hospital de Base) foram semelhantes a outros estudos brasileiros. 
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