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APRESENTAÇÃO 
 
 

É um programa voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à 

pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior 

OBJETIVOS 

• Despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de 
graduação, mediante sua participação em projetos de pesquisa que introduzam o jovem 
universitário no domínio do método científico 

 

• Qualificar quadros para os programas de pós-graduação e aprimorar o processo de 
formação de profissionais para o setor produtivo 

 

• Estimular pesquisadores a envolver estudantes de graduação no processo de investigação 
científica, otimizando a capacidade de orientação da instituição. 

 

• A Iniciação Científica é, em essência, um programa de desmistificação cultural, avesso a 
dogmas, destinado a esclarecer e completar a formação intelectual dos alunos. 
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RELATÓRIO FINAL 

PROJETO ESTUDO PILOTO PARA AVALIAR A VIABILIDADE DE UM SISTEMA DE REGISTRO DE 

USO DE MEDICAMENTOS NA GRAVIDEZ 

 

Orientador: Luís Marcelo Aranha Camargo 

Bolsista: Bruna Filetti Daltiba 

 

RESUMO 

O projeto estudo piloto para avaliar a viabilidade de um sistema de registro de uso de 

medicamentos na gravidez esta sendo desenvolvido na Clínica da Mulher – localizada no município 

de Monte Negro, Maternidade Municipal Mãe Esperança e Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – ambos 

localizados na capital Porto Velho. 

Algumas das reuniões foram ministradas pela coordenadora do Serviço de Genética Médica 

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Lavinia Schüler-Faccini, responsável pelo projeto na cidade 

de Porto Alegre e pelo coordenador do curso de Medicina - Faculdade São Lucas - Dr. Luis Marcelo 

Aranha Camargo, responsável pelo projeto no estado de Rondônia. 

Este é um relatório final que possui como objetivo principal expor todo o trabalho que foi 

realizado no período de Agosto de 2011 à junho de 2012. O cronograma proposto de avaliação do 

desfecho das gestações na Maternidade Municipal Mãe Esperança e no Hospital de Base Dr. Ary 

Pinheiro, seguimento das consultas pré-natais no município de Monte Negro, manutenção do banco 

de dados e reuniões mensalmente com a equipe foram rigorosamente seguidos conforme 

planejamento. 

 

Abstract: 

The project pilot study to assess the feasibility of a system of registration of drug use in 

pregnancy is being developed in the Clínica da Mulher - located in the municipality of Monte Negro, 

Maternidade Municipal Mãe Esperança and Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - both located in the 

capitol Porto Velho. 

  Some of the meetings were held by the coordinator of the Medical Genetics Service, Hospital 

de Clínicas de Porto Alegre - Lavinia Schuler-Faccini, responsible for the project in the city of Porto 

Alegre and the coordinator of the Medicine Faculty - Faculdade São Lucas - Dr. Luis Marcelo Aranha 

Camargo, head of the project in Rondonia state. 

 This is an interim report that has as it´s main objective  expose all the work that was carried 

out from August 2011 to December 2011. The proposed schedule for evaluating the outcome of 
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pregnancies in the Maternidade Municipal Mãe Esperança and Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, 

follow-up prenatal visits in the municipality of Monte Negro, maintaining the database and monthly 

meetings with staff were strictly followed as planned. 

 

Introdução: 

Após a aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade São Lucas no dia 22 de 

fevereiro de 2011 (anexo 1) do projeto Estudo Piloto para Avaliar a Viabilidade de um Sistema de 

Registro de Uso de Medicamentos na Gravidez iniciou-se a capacitação dos integrantes da equipe 

para que todos estivessem aptos a realizar as entrevistas com as futuras pacientes quando o projeto 

tivesse início.  

A equipe é composta pelos acadêmicos Aline Chipola, Alyne Tres, Bruna Daltiba Carla 

Tamanini, Daniele Iop, Everton Almeida, Felipe Amsterdan, Gabriel Mendonça, Hialli Chaves, Rafaella 

Rodrigues e pelo pesquisador responsável na cidade de Porto Velho e município de Monte Negro - 

Luís Marcelo Aranha Camargo. Foram realizadas reuniões com apresentações de artigos sobre 

teratogenicidade, acompanhamento pré natal, planejamento familiar, embriogênese, entre outros 

assuntos, para que todo o grupo tivesse a mesma base de conhecimento. Segue a descrição (quadro 

1) dos demais cursos que foram realizados para a capacitação da equipe: 

 

Quadro 1 

Cursos de Capacitação 

Palestra: Malformações Fetais e Qualidade da Assistência pré Natal 

Seminário de Teratologia e Capacitação de Detecção de Malformações em Recém Nascidos 

Reunião Técnica para a Discussão do Estudo Piloto 

Oficina de Trabalho Estudo Piloto para Avaliar a Viabilidade de um Sistema de Registro de Uso de 

Medicamentos na Gestação 

 

Alguns desses cursos foram ministrados pela coordenadora do Serviço de Genética Médica 

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Lavinia Schüler-Faccini, MD, PhD, responsável pelo projeto 

na cidade de Porto Alegre. 

O DVD – Cuide to a Stepwise Surface Examination of Newborns – de treinamento para o 

exame físico morfológico foi disponibilizado pela OMS para um melhor aprendizado da equipe. Os 

responsáveis pela tradução para o português do DVD foram o Dr. Luis Marcelo Aranha Carmargo e 

Felipe Amsterdan.  
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No mês de agosto de 2011 foram entregues a secretaria do PIBIC os documentos solicitados, 

sendo eles, carta de aceite dopesquisador, formulário de cadastramento, tabela de pontuação, plano 

de trabalho, cronograma e projeto de pesquisa. Após análise dos documentos e aprovação do 

projeto, demos inicio a parte prática do projeto. 

 

Objetivo: 

Geral: 

1. Estimar uma linha de base bruta para a taxa de detecção de defeitos congênitos para os padrões 

da região norte e validar metodologia da OMS. 

Esperado: 

1. Avaliar a confiabilidade de abordagem, coleta de dados e procedimentos de acompanhamento, 

incluindo registro retrospectivo de verificação da história médica e de uso de fármacos durante as 

visitas clínicas de consulta pré-natal; 

2. Identificar problemas que podem ocorrer na prática, como o recrutamento de mulheres para o 

estudo; 

3. Avaliar o nível de aceitação dos processos envolvidos no registro de gestações. 

4. Detecção do principal defeito ao nascimento e se esse defeito se relaciona com o uso de drogas; 

Metas: 

1. Recrutar um número máximo de gestantes para que o estudo possa apresentar resultados 

favoráveis; 

 

Metodologia: 

No mês de agosto de 2011 tiveram início a realização dos plantões para a avaliação dos 

desfechos de gestações e cadastramento das pacientes na Maternidade Municipal Mãe Esperança e 

no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. Segue abaixo detalhadamente como estão sendo realizados os 

plantões e como cada paciente é cadastrada e avaliada durante a pesquisa. 

 Na Maternidade Municipal Mãe Esperança os plantões são realizados por dois integrantes do 

projeto às quintas feiras sob a supervisão da Dra. Adriana Correia das 08:00 às 20:00 horas. As 

pacientes selecionadas para o projetos são todas as gestantes que durante o horário do plantão 

tiverem seus partos. Na abordagem da paciente há uma explicação detalhada de qual o objetivo do 

projeto e como os dados serão coletados, após conversa a paciente decide se deseja ou não fazer 

parte do projeto. Independente de sua participação no projeto realizamos seu cadastramento para 

um controle da equipe na ficha de registro de recrutamento na gravidez (anexo 2). Se a paciente 

aceitar participar do projeto ela deverá assinar o termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 
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3), onde uma cópia é arquivada junto ao projeto e outra cópia entregue ao sujeito da pesquisa – nos 

casos em que a paciente for menor de idade , é necessário que seu responsável assine por ela – e só 

depois realizamos a pesquisa com os seguintes documentos: desfecho de gestação (anexo 6), registro 

do cartão pré natal (anexo 7) e questionário para avaliação estrutural (anexo 8). Após o parto, o 

exame físico do recém nascido é realizado por um dos integrantes responsáveis pelo plantão e após 

será concluído o preenchimento do desfecho de gestação. Caso haja suspeita ou confirmação de mal 

formação o segundo integrante da equipe também deve examinar o recém nascido e descrever o 

que foi encontrado. Após a confirmação da mal formação é necessário que se preencha o exame 

confirmatório de anormalidade congênita por um especialista (anexo 9). O encaminhamento do 

recém nascido a algum centro de referência é realizado pela Dra. Adriana Correa se houver 

necessidade. A participação da paciente se encerra no momento em que todos os documentos forem 

preenchidos e o recém nascido examinado.  

 No Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro os plantões também foram realizados por dois 

integrantes da equipe às terças feiras sob a supervisão do Dr. Murilo Bruzadin no horário das 7:00 às 

19:00 horas. Os mesmos procedimentos realizados na Maternidade Municipal Mãe Esperança são 

rigorosamente seguidos no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (anexo 4 – termo de consentimento 

livre e esclarecido do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro). 

 Temos ainda o seguimento das consultas pré natais que são realizadas no município de 

Monte Negro sob a responsabilidade da Enf, Cristiane de Paula e da Enf. Géssica Guedes, sob 

supervisão do Prof. Luís Marcelo A. Camargo. A randomização foi realizada às segundas, quartas e 

sextas feiras, as pacientes selecionadas são sempre as três primeira pacientes aptas do dia. As 

pacientes aptas a entrarem no projeto devem ter no máximo 20 semanas de gestação e/ou se 

apresentarem para a primeira consulta pré natal. No seguimento das consultas pré natais há uma 

meta de pelo menos 4 consultas durante o pré natal, sendo que a última consulta deve ser 

preferencialmente a última consulta antes do parto, para isso as enfermeiras devem sempre verificar 

suas planilhas para que todas as pacientes mantenham suas rotinas regulares do pré natal. Na 

primeira consulta dessas pacientes seguem-se as mesmas condutas descritas acima com relação ao 

registro de recrutamento na gravidez (anexo 2), consentimento livre e esclarecido (anexo 5), cartão 

pré natal (anexo 7) e questionário para avaliação estrutural (anexo 8). Os dados obtidos durante cada 

consulta do pré natal são descritas na ficha de acompanhamento do pré natal (anexo 10) e os 

questionários de desfecho de gestação (anexo 6) e exame confirmatório de anormalidades congênita 

por um especialista (anexo 9) são preenchidos ao final da gestação após o nascimento do recém 

nascido. 
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Resultado Final: 

  Os resultados aqui apresentados são referentes aos plantões iniciados em agosto de 2011 

até o mês de março de 2012.  

 

Maternidade Municipal Mãe Esperança: 

Na Maternidade Municipal Mãe Esperança foram realizados plantões somente para a avaliação 

dos desfechos de gestações sob a supervisão da Dra. Adriana Correa nos dias 25 de agosto/2011; um, 

oito e 22 de setembro/2011; seis, 20 e 27 de outubro/2011; três, dez e 17 de novembro/2011; nove e 16 

de dezembro/2011; cinco, 12, 29  e 26 de janeiro/2012; nove, 16 e 23 de fevereiro/2012; oito, 15 e 29 de 

março/2012. Nos vinte e três dias plantões realizados foram cadastradas 117 pacientes em nossas 

planilhas, sendo que somente 103 pacientes estavam aptas a participarem do projeto. No quadro 2 

podemos ver detalhes dos plantões: 

                                                                                                       

Quadro 2 

 

DETALHAMENTO DOS PLANTÕES REALIZADOS DURANTE 8 MESES NA MATERNIDADE MUNICIPAL 

MÃE ESPERANÇA: 

 

MÊS DIA PLANTÕES 

REALIZADOS POR: 

PACIENTES 

CADASTRADAS 

PACIENTES 

EXCLUÍDAS 

TOTAL 

AGOSTO 25 BRUNA E GABRIEL 01 00 01 

     

SETEMBRO/2011 01 ALINE E DANIELE 09 03 06 

08 CARLA E HIALLI 06 00 06 

22 EVERTON E RAFAELA 03 03 00 

     

OUTUBRO/2011 06 ALYNE E FELIPE 13 02 11 

20 BRUNA E GABRIEL 11 02 09 

27 ALINE E DANIELE 04 01 03 

     

NOVEMBRO/2011 03 ALINE E FELIPE 06 00 06 

10 EVERTON E RAFAELA 04 00 04 

17 ALYNE E DANIELE 10 00 10 

     

DEZEMBRO/2011 9 BRUNA E HIALLI 04 00 04 
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16 ALINE E DANIELE 07 01 06 

     

JANEIRO/2012 05 CARLA E ALYNE 07 00 07 

12 BRUNA E GABRIEL 05 01 04 

19 CARLA E HIALLI 02 00 02 

26 HIALLI E ALYNE 03 00 03 

     

FEVEREIRO/2012 09 ALINE E DANIELE 08 00 08 

16 ALYNE E FELIPE 03 00 03 

23 BRUNA E GABRIEL 03 00 03 

     

MARÇO/2012 08 CARLA E HIALLI 00 00 00 

15 EVERTON E RAFAELA 03 00 03 

29 FELIPE E GABRIEL 05 01 04 

     

TOTAL 23 ---------------------------- 117 14 103 

 

 

Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro: 

No Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro foram realizados plantões somente para a avaliação dos 

desfechos de gestações sob a supervisão do Dr. Murilo Bruzadim nos dias 16, 13 e 30 de 

agosto/2011; seis, 13, 20 e 27 de setembro/2011; seis, quatro, 11, 18 e 25 de outubro/2011; um, 

oito, 22 e 29 de novembro/2011; seis e 13 de dezembro/2011; dez, 17, 24 e 31 de janeiro/2012; sete, 

14 e 28 de fevereiro/2012; seis, 13 e 27 de março/2012; dez, 17 e 24 de abril/2012. Nos trinta 

plantões realizados foram cadastradas 107 pacientes em nossas planilhas, sendo que somente 100 

pacientes estavam aptas a participarem do projeto. No quadro 3 podemos ver detalhes dos plantões: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

Quadro 3 
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DETALHAMENTO DOS PLANTÕES REALIZADOS DURANTE 9 MESES NO HOSPITAL DE BASE DR. ARY 

PINHEIRO: 

 

MÊS DIA PLANTÕES REALIZADOS 

POR: 

PACIENTES 

CADASTRADAS 

PACIENTES 

EXCLUÍDAS 

TOTAL 

 

AGOSTO/2011 16 ALINE E DANIELE 02 00 02 

23 CARLA E HIALLI 06 00 06 

30 CARLA E ALYNE 05 00 05 

     

SETEMBRO/2011 06 BRUNA E GABRIEL 02 00 02 

13 DANIELE E HIALLI 02 00 02 

20 CARLA E HIALLI 08 03 05 

27 EVERTON E RAFAELA 06 01 05 

     

OUTUBRO/2011 04 ALYNE E FELIPE 01 00 01 

11 BRUNA E GABRIEL 02 00 02 

18 ALINE E HIALLI 05 00 05 

25 ALINE E DANIELE 02 00 02 

     

NOVEMBRO/2011 01 EVERTON E RAFAELA 03 00 03 

08 ALYNE E FELIPE 03 00 03 

22 BRUNA E HIALLI 06 01 05 

29 EVERTON E RAFAELA 04 02 02 

     

DEZEMBRO/2011 6 ALYNE E FELIPE 03 00 03 

13 BRUNA E HIALLI 05 00 05 

     

JANEIRO/2012 10 HIALLI E BRUNA 03 00 03 

17 CARLA E ALYNE 05 01 04 

24 GABRIEL E FELIPE 03 00 03 

31 BRUNA E ALINE 00 00 00 

     

FEVEREIRO/2012 07 ALINE E BRUNA 04 00 04 

14 EVERTON E RAFAELA 08 00 08 

28 CARLA E HIALLI 01 00 01 
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MARÇO/2012 06 FELIPE E ALYNE 05 00 05 

13 CARLA E ALINE 00 00 00 

27 HIALLI E DANIELE 03 00 03 

     

ABRIL/2012 10 ALYNE E FELIPE 06 01 05 

17 BRUNA E HIALLI 03 00 03 

24 EVERTON E RAFAELA 03 00 03 

     

TOTAL 30 ----------------------------- 109 09 100 

 

 

Clínica da Mulher - Monte Negro: 

 

Na Clínica da Mulher em Monte Negro além a da avaliação do desfecho de gestação também 

é realizado o seguimento da gestante desde sua entrada a clinica até o desfecho da gestação. A 

paciente apta a entrar no projeto é aquela paciente com idade gestacional de até 20 semanas e/ou 

paciente que se apresente para a primeira consulta pré-natal independente da idade gestacional. 

No dia oito de agosto iniciaram-se os cadastramentos das pacientes, no mês de agosto 12 

pacientes foram cadastradas, no mês de setembro 15 pacientes entraram no nosso cadastro, no mês 

de outubro mais 12 pacientes foram cadastradas e no mês de novembro 16 novas pacientes foram 

cadastradas. 

Até o momento foram cadastradas um total de 58 pacientes, sendo que destas apenas 54 

estão aptas a participarem do projeto (quadro 4). É importante salientar que nosso projeto estimula 

que a paciente compareça ao pré natal mais 3 vezes (no mínimo) após seu cadastramento no 

projeto. Essas pacientes são incluídas no projeto e sua participação vai até o momento em que se 

realiza o exame físico do recém nascido após o parto. 

Durante o projeto houve uma alteração nos desfechos de gestações no município de Monte 

Negro, as pacientes que realizavam o pré natal no município (Monte Negro), ao final da gestação 

eram encaminhadas para que o parto fosse realizado em municípios vizinhos.  Essa alteração fez com 

que a equipe do projeto perdesse o contato com a gestante, por isso, obtivemos apenas 4 desfechos 

de gestação visualizados pela equipe. 

 

 

Quadro 4 
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MÊS DIA PLANTÕES 

REALIZADOS POR: 

PACIENTES 

CADASTRADAS 

PACIENTES 

EXCLUÍDAS 

TOTAL 

AGOSTO 08 ENF. CRISTIANE 03 00 03 

10 ENF. CRISTIANE 01 00 01 

13 ENF. CRISTIANE 02 01 01 

17 ENF. CRISTIANE 02 00 02 

24 ENF. CRISTIANE 01 00 01 

29 ENF. CRISTIANE 03 00 03 

     

SETEMBRO 02 ENF. CRISTIANE 02 00 02 

05 ENF. CRISTIANE 03 00 03 

09 ENF. CRISTIANE 02 00 02 

12 ENF. CRISTIANE 01 01 00 

16 ENF. CRISTIANE 03 00 03 

23 ENF. CRISTIANE 02 00 02 

26 ENF. CRISTIANE 01 00 01 

30 ENF. CRISTIANE 02 00 02 

     

OUTUBRO 03 ENF. CRISTIANE 02 00 02 

05 ENF. CRISTIANE 01 00 01 

07 ENF. CRISTIANE 02 00 02 

10 ENF. CRISTIANE 02 00 02 

15 ENF. CRISTIANE 03 01 02 

17 ENF. CRISTIANE 01 00 01 

24 ENF. CRISTIANE 01 00 01 

28 ENF. CRISTIANE 02 01 01 

     

NOVEMBRO 04 ENF. CRISTIANE 03 00 03 

07 ENF. CRISTIANE 02 00 02 

11 ENF. CRISTIANE 03 00 03 

23 ENF. CRISTIANE 03 00 03 

25 ENF. CRISTIANE 02 00 02 

28 ENF. CRISTIANE 02 00 02 

30 ENF. CRISTIANE 01 00 01 

   

TOTAL 29 -------------------------------- 58 04 54 
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Más Formações:  

 Durante o decorrer do projeto realizou-se 53 plantões na Maternidade Municipal Mãe 

Esperança e no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. Foram registrados três defeitos congênitos. Os 

recém nascidos foram examinados logo após o nascimento e o exame físico foi realizado conforme 

sequência descrita pelo DVD - Cuide to a Stepwise Surface Examination of Newborns - disponibilizado 

pela OMS. É importante ressaltar que todos os recém nascidos são examinados por pediatras 

capacitados.  

 Ao identificar uma anormalidade congênita, um membro da equipe realizava fotografias 

(visão antero-posterior e lateral) que foram enviadas a um grupo autônomo de peritos em defeitos 

congênitos. O grupo de peritos responsável por avaliar as mal formações são: 

 

1 Professor Lewis B. Holmes of the Genetics and Teratology Unit, Massachusetts General 

Hospital, Boston-USA;  

2 Prof Karim Manji of the  Department of Paediatrics and Childhealth, Muhimbili University 

of Health and Allied Sciences, Tanzania;   

3 Dr Elisabeth Elefant of the  Centre de Référènce sur les Agents Tératogènes, Hôpital 

Trousseau, France  

4 Prof Asher Ornoy of the  Department of Anatomy and Embryology, Hebrew University-

Hadassah Medical School, Israel; 

5 Dr Ana Graça, Department of Paediatrics, Maputo Central hospital/Eduardo Mondlane 

University Mozambique. 

 

Foram detectadas 3 (três) mal-formações congênitas. Duas mal-formações observadas no 

Hospital de Base – Porto Velho e uma mal-formação observada na Maternidade Municipal Mãe 

Esperança – Porto Velho. Não foi observada nenhuma mal-formação na Clínica da Mulher – Monte 

negro.  

 

Local Estudado Mal-Formação 

Maternidade Municipal Mãe Esperança – Porto 

Velho 

Fenda Nasolabial e Palatina Total (figura 1) 

Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Porto Velho 

 

Fenda Palatina Posterior (figura 2) 

Anencefalia (figura 3) 
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Clínica da Mulher – Monte Negro --------------------------------------------- 

 

 

 

Figura 1 – Maternidade Municipal Mãe Esperança – Porto Velho  

 

 

Figura 2 – Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Porto Velho  
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Figura 3 – Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Porto Velho  

 

Dificuldades: 

 

 A principal dificuldade encontrada entre os integrantes do projeto foi a conciliação entre as 

atividades acadêmicas (aulas, palestras, provas) e os plantões realizados, para tentar minimizar esses 

desconfortos as escalas de plantões eram disponibilizadas no mínimo com um mês de antecedência e 

para que ninguém fosse prejudicado no âmbito acadêmico havia uma ampla flexibilidade quanto a 

troca de plantões entre os integrantes. 

 Outra grande dificuldade encontrada foi o recrutamento das pacientes que já estavam em 

trabalho de parto tanto na Maternidade Municipal Mãe Esperança quanto no Hospital de Base Dr. 

Ary Pinheiro, pois, o objetivo era entrevistar as pacientes antes do desfecho de gestação para 

impedir que a paciente valorizasse situações caso a criança nascesse com alguma anormalidade. 

 Em muitas das entrevistas as pacientes omitiam informações quanto as medicações 

utilizadas durante a gestação, isso era observado quando analisávamos seus prontuários o cartão 

pré-natal.  

Infelizmente às vezes nossos supervisores não estavam presentes em todos os momentos 

durante os desfechos de gestação, o que dificultava a interação dos integrantes do projeto com a 

equipe no momento em que surgiam dúvida. 

 Na Clínica da Mulher – Monte Negro perdemos o contato com as pacientes já cadastradas, 

pois a clínica atende pacientes de vários municípios, e como já mencionado as pacientes que 



    

17 
 

estavam realizando o pré natal em Monte Negro estão realizando os desfechos de gestações nos 

municípios vizinhos. Dessa forma, mesmo realizando todo o pré natal dessas gestantes não 

conseguimos realizar o exame físico do recém nascido para avaliar a presença de malformações, o 

que impede que a paciente participe da conclusão do projeto.  

 

 Orçamentos: 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$) 

IMPRESSÃO DE 

FICHAS 

20 R$ 0,25 R$ 5,00 

XEROX 4500 R$ 0,08 R$ 360,00 

TRANSPORTE 

/PASSAGENS 

---------------------- -------------------------- R$ 700,00 

CANETAS 24 R$ 1,00 R$ 24,00 

PRANCHETAS 4 R$ 5,00 R$ 20,00 

PASTA ARQUIVO 10 R$ 10,00 R$ 100,00 

ADESIVOS 100 R$ 1,50 R$ 150,00 

ALIMENTAÇÃO 50 R$ 5,00 R$ 250,00 

TOTAL ---------------------- -------------------------- R$ 1359,00 
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CRONOGRAMA: 

 

2011 

MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Avaliação do 

desfecho das 

gestações na 

Maternidade 

Municipal 

Mãe 

Esperança e 

Hospital de 

Base Dr. Ary 

Pinheiro. 

       X 

 

 

 

OK 

X 

 

 

 

OK 

X 

 

 

 

OK 

X 

 

 

 

OK 

X 

 

 

 

OK  

Seguimento 

das consultas 

pré-natais no 

município de 

Monte 

Negro. 

       X 

 

 

OK 

X 

 

 

OK 

X 

 

 

OK 

X 

 

 

OK 

X 

 

 

OK  

Manutenção 

do banco de 

dados. 

       X 

 

OK 

 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

X 

 

OK  

Reuniões 

mensalmente 

com a 

equipe. 

X 

 

OK 

 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

X 

 

OK 
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2012 

MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Avaliação do 

desfecho das 

gestações na 

Maternidade 

Municipal 

Mãe 

Esperança e 

Hospital de 

Base Dr. Ary 

Pinheiro. 

X 

 

 

OK 

X 

 

 

OK 

X 

 

 

OK 

 

X 

 

 

OK 

        

Seguimento 

das consultas 

pré-natais no 

município de 

Monte 

Negro. 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

        

Manutenção 

do banco de 

dados. 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

    

Reuniões 

mensalmente 

com a 

equipe. 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

X 

 

OK 

X 

 

OK 
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Discussão: 

 Em um estudo realizado no ano 2000, fo.i encontrada um prevalência de malformação em 

recém nascidos viços de 0,6% (ROSANO E COL.,2000), o autos ainda assume que segundo outros 

trabalhos estudados esses números podem variar entre 2 e 3% (MONTELEONE E COL., 1988). 

 Loffredo (2001) cita em seu trabalho – Prevalência de Fissuras Orais no Brasil – três grandes 

estudos relacionados os assuntos: (1) realizado em Bauru, SP, com uma prevalência de 1,54 por 

1.000, (2) realizado por Souza et al, com prevalência de 0,47 por 1.000 nascidos vivos e (3) realizado 

em Porto Alegre por Cândido, com prevalência de 0,88 por 1.000 nascidos vivos. 

 A prevalência de fissuras orais no Brasil segundo Loffredo durante o período de 19 anos foi 

de 0,19 por 1.000 nascidos vivos. 

 Foi divulgado em 2007 prevalência de malformações congênita pelo DATASUS referentes ao 

ano de 2005, segundo os indicadores e os dados básico presentes no estudo as malformações mais 

prevalentes foram relacionadas com: (1) sistema osteomuscular com 43,6%, (2) sistema nervoso 

central com 12,9% e (3) fenda labial e palatina com 8,4%. 

 Pinto et al através de resultados obtidos no Estudo de Prevalência de Defeitos Congênitos no 

Vale do Paraíba Paulista, também apresenta a mesmas ordem de prevalência das causas de 

malformações congênitas apresentadas pelo DATASUS (2007) e concluiu uma prevalência de 0,76% 

de malformações em nascidos vivos. 

 Dados bem mais elevados quanto a malformações congênitas em recém nascidos vivos são 

apresentados no Colômbia (GARCIA, 2003) e no Chile (PARDO, 2003), com resultados de 4,4% e 

7,74%, respectivamente. 

  Costa et al, em 2006 encontrou em seu estudo no Rio de Janeiro a prevalência de 1,7% 

 Questiona-se porque a presença de resultados tão controversos. Uma das respostas pode ser 

a forma que ocorreu os estudos citados acima, todos os estudos citados foram estudos 

retrospectivos e alguns trabalhos realizavam o acompanhamento desse recém nascido após o 

nascimento, assim, malformações não visualizadas após o nascimento eram detectadas 

posteriormente (ex: atresia de esôfago) . Não houve padronização quanto a forma de coleta de 

informações. Alguns estudos buscaram informações apenas em dados disponibilizados pelo sistema 

de saúde, enquanto outros estudos realizaram uma busca ativa de registros de malformações em 

hospitais. 

 É importante ainda ressaltar que o nosso Projeto Estudo Piloto Para Avaliar a Viabilidade de um 

Sistema de Registro de Uso de Medicamentos na Gravidez tinha o objetivo de realizar a detecção do 

defeito congênito “macroscópico”, ou seja, se o recém nascido apresentasse alguma malformação que 

se manifestasse após o nascimento (ex: cardiopatia) não seria possível sua detecção após o nascimento. 
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 É necessária a conscientização dos profissionais de saúde para que as malformações sejam 

notificadas, somente dessa forma teremos dados concretos para a definição das mal-formações. 

 

Conclusão: 

  

Objetivo Geral  

Estimar uma linha de base bruta para a taxa de detecção de defeitos congênitos para os 

padrões da região norte e validar metodologia da Organização Mundial da Saúde. Nossa prevalência 

de defeitos congênitos avaliando apenas a Maternidade Municipal Mãe Esperança e o Hospital de 

Base Dr. Ary Pinheiro (onde eram realizados apenas o desfecho de gestação) foi de 1,47%. Já na 

Clínica da Mulher – Monte Negro nossa prevalência de malformações foi de 0%. Se todos os dados 

forem avaliados juntos temos uma prevalência de 1,44% de malformações congênitas.  

  

Metas 

Foram realizados 53 plantões na Maternidade Municipal Mãe Esperança e Hospital de Base 

Dr. Ary Pinheiro, ambos em Porto Velho e 103 plantões na Clínica da Mulher em Monte Negro. O 

projeto tinha uma meta inicial de recrutar um total de 350 gestantes para o estudo, ao final do 

projeto realizamos um total de 256 recrutamentos – o que corresponde a 73,14% da meta inicial – e 

foram realizados 207 desfechos de gestações (figura 4), ou seja, realização do exame físico no recém 

nascido.  

 

 

Figura 4 – Gráfico demonstrando a meta inicial, gestantes cadastradas e desfechos de gestação. 
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Objetivo Esperado  

O objetivo do estudo-piloto seria também de testar os processos, ferramentas e métodos 

utilizados para o registro de gestação. A coleta de dados era realizada através da entrevista com a 

gestante, cartão pré-natal, visualização do prontuário e exame físico. No decorrer do projeto 

observamos que a confiabilidade da entrevista poderia estar sendo prejudicada. O entrevistador 

poderia induzir (sem a intenção) as gestantes que estavam sendo entrevistadas no momento em que 

ele dava opções de medicamentos que geralmente são utilizados durante a gestação. Já o exame 

físico era realizado de acordo com o DVD –  Guia passo a passo para o exame físico superficial do 

recém nascidos – que foi disponibilizados pela OMS, dessa forma todos os membros da equipe 

seguiam a rotina do exame físico reduzindo a possibilidade de alguma malformação não ser 

diagnosticada pela equipe.  

Algumas dificuldades encontradas durante o projeto foram: 

  Conciliação entre os estudos/aulas e a realização de plantões;  

 Ao iniciar o plantão encontrávamos gestantes que já se encontravam em 

trabalho de parto ou com algum grau de sedação - as entrevistas das gestantes 

tinham que ser realizadas antes que ocorresse o desfecho de gestação para 

evitar vieses de informação;  

 A grande maioria dos cartões de pré-natal das pacientes não eram preenchidos 

de forma correta, e isso dificultava a aquisição de resultados de exames e até de 

medicações utilizadas durante a gestação; 

  Acompanhamento desde o pré-natal até o desfecho de gestação na Clínica da 

Mulher – Monte Negro 

A Organização Mundial de Saúde – OMS – estima que são necessárias pelo menos quatro 

consultas pré-natais durante a gestação, dessa forma o estudo piloto esperava estimar com que 

frequência o pré-natal era realizados pelas pacientes estudadas. Os resultados foram positivos, 

durante o acompanhamento pré-natal todas as pacientes realizavam o número mínimo de consultas 

recomendados pela OMS. Quando avaliamos somente os desfechos de gestações, essas informações 

eram coletadas atraves dos cartões de pré-natal, o gráfico abaixo (figura 5) é referente apenas aos 

desfechos de gestações. 
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Figura 5 – Aproximadamente 90% das gestantes acompanhadas durante o desfecho de gestação 

realizaram o pré natal – segundo informações contidas no cartão pré-natal; cerca de 9% não 

apresentavam informações quanto às consultas do pré-natal; e 2% informaram que não realizaram 

qualquer consulta pré-natal durante a gestação. 

 

No gráfico 6 é possível observar detalhadamente quantas consultas foram realizadas pelas 

pacientes que realizaram o pré-natal durante a gestação. 

 

 

Figura 6 – Cerca de 80% das pacientes estudas realizaram mais que quarto consultas durante a 

gestação. 

 A aceitação dos processos envolvidos no registro de gestação (figura 7) foi de 

aproximadamente 93% na Maternidade Municipal Mãe Esperança e Hospital de Base, e de 100% na 

Clínica da Mulher. É importante frisar que algumas pacientes após o recrutamento foram excluídas 
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do projeto por questões internas do estudo, e quatro gestantes foram excluídas do projeto na Clínica 

da Mulher por aborto. 

 

Figura 7 – Aceitação dos processos envolvidos no registro de gestação  

O principal defeito congênito ao nascimento foi a fenda nasolabial palatina (figura 8) – com 

0,98% de prevalência.    

 

 
Figura 8 – Principal defeito congênito ao nascimento foi a Fenda Nasolabial Palatina com uma 

preavalência de 0,98%. 
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Foi criado um grupo especial com quatro pacientes que usaram antimaláricos e anti-

retrovirais durante a gestação, ao final da gestação os recém nascidos foram examinados e não foi 

detectada nenhuma malformação. 

Como esse estudo é multicêntrico com a participação de países como Gana, Uganda, 

Tanzânia, Quênia e Brasil e apesar de apresentar uma prevalência total de 1,44% e essa prevalência 

estar dentro do esperado entre 0,6 – 3% (Rosano e col. 2000) não é possível concluir que as 

malformações estão relacionadas com o uso de medicações durante a gestação. Essa conclusão 

somente será possível após a coleta de dados de todos os países envolvidos no projeto.  

 

   

ANEXOS 
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Anexo 5 Termo de Consentimento – Pré Natal 
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Nome da Clínica/Hospital: 
No. Data Nome da paciente Endereço Idioma Contato Clinica ID 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Anexo 2 

 

 

Registro de Recrutamento na Clínica Pré Natal / Sala de Parto (hospital) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

28 
 

 

 

Anexo 3 

 

Estudo piloto para avaliar a viabilidade de um registro de uso de medicamentos na gravidez 

 

INFORMAÇÕES E FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO PARA ESTUDO DE TEMAS RELACIONADOS 

AOS REGISTROS GESTACIONAIS – EXAME CLÍNICO CURTO/NÃO INVASIVO – MATERNIDADE 

MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA 

 

Olá. Gostaríamos que considerasse participar de um estudo sobre a gravidez. Este estudo nos 

ajudará a aprender como melhorar a nossa forma de obter informações sobre a segurança dos 

medicamentos utilizados em mulheres grávidas e como isso afeta a saúde dos bebês. 

Se você se concordar em fazer parte deste estudo, serão solicitadas perguntas sobre a sua 

gravidez e seus dados serão inseridos em um formulário. Você é livre para não responder quaisquer 

perguntas. A equipe do estudo não irá tratá-lo diferentemente de outros pacientes. No entanto, 

lembre-se de que é melhor responder a quaisquer perguntas que as pessoas  lhe perguntarem sobre 

sua saúde e esta gravidez – a fim de permitir que o profissional trate-a com o melhor de sua 

capacidade. 

Logo depois de dar à luz, você e seu bebê estarem estáveis, o recém-nascido será examinado 

cuidadosamente por um profissional de saúde treinado e os resultados serão inseridos no mesmo 

formulário. Se houver algum problema, serão tiradas fotografias do seu bebe. Neste caso, teremos a 

certeza que o bebê será visto por um neonatologista ou por um geneticista, que irá analisar o seu 

bebê com mais detalhes e que irá aconselhá-lo sobre a forma de gerir problema do seu bebê. Você 

contará com a assistência necessária para consultar com a Dra. Lúcia Maiorquim ou com a Dra. 

Adriana Correia. Sua participação neste estudo vai acabar ao final da gestação. 

Você poderá se beneficiar deste estudo, pois o seu recém nascido receberá uma avaliação 

rigorosa da sua saúde ao nascer e ele terá a oportunidade de ser visto por um médico especialista, se 

problemas forem identificados no momento do nascimento.   

Você poderá telefonar para a pessoa encarregada do estudo Aline Chipola de Andrade 

(06981157679) ou Bruna Filetti Daltiba (06984146209), se você estiver preocupado a respeito de sua 

participação neste estudo. 
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Detalhes sobre você e seu bebê neste estudo serão registrados em papel e em um banco de 

dados de computador. O seu nome ou do seu bebê não serão identificados em qualquer relatório 

sobre essa pesquisa. Seu histórico de informações médicas será visto apenas por profissionais deste 

centro de saúde que cuidam de você e por outros membros da equipe de trabalho para conferência 

de que o trabalho esteja sendo executado corretamente. Você está protegida pelas rígidas diretrizes 

impostas pelo governo sobre participação em projetos de pesquisa clínica e por dois grupos 

diferentes denominados comitês de ética do Comitê de Ética em nome da Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa Médica e da Organização Mundial da Saúde – os quais também têm dado sua 

permissão para este estudo. 

Sua participação é totalmente voluntária. Se você não quiser participar, não haverá alteração 

no serviço que você e seu bebê receberão por parte deste centro de saúde. 

Participar não custa nada para você ou para sua família além do que custaria normalmente 

para cuidar de si e de sua criança durante a gravidez e após o nascimento .Você pode deixar de 

participar do projeto a qualquer momento, por qualquer motivo e a equipe de pesquisa pode 

também decidir interromper a sua participação. Isto não irá afetar a sua saúde ainda mais. Você será 

informado de qualquer decisão importante deste estudo se ela afeta diretamente a saúde de você ou 

seu bebê. Sua participação no estudo finaliza uma vez que sua gravidez está terminada. 

Você tem algum questionamento sobre este estudo para nos perguntar? 

Eu,..................................................................................... Confirmo que compreendo e aceito a 

informação "para os referidos fins dessa pesquisa" contida nesse documento explicativo sobre o 

presente estudo. Tive a oportunidade de fazer perguntas e sanear quaisquer dúvidas – as quais 

foram respondidas para meu entendimento. Eu entendo que os registros de estudo serão mantidos 

em sigilo. 

Eu consinto livremente com o acompanhamento referido no decurso da minha gravidez e 

com a avaliação do meu bebê no nascimento. 

Estou ciente de que posso retirar meu consentimento a qualquer momento sem afetar 

minha saúde ainda mais. 

 

Assinatura ou polegar direito:................................................................................ 

Data :..................................... 

Assunto / Encarregados de Educação 
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Se Tutor (a relação de parentesco):......................................................................  

Nome:.................................................................................................................... 

Assinatura ou polegar direito:................................................................................ 

Data : ..................................... 

Testemunha (se aplicável).............................. 
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Anexo 4 

 

Estudo piloto para avaliar a viabilidade de um registro de uso de medicamentos na gravidez 

 

INFORMAÇÕES E FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO PARA ESTUDO DE TEMAS RELACIONADOS 

AOS REGISTROS GESTACIONAIS – EXAME CLÍNICO CURTO/NÃO INVASIVO – HOSPITAL DE BASE DR. 

ARY PINHEIRO 

Olá. Gostaríamos que considerasse participar de um estudo sobre a gravidez. Este estudo nos 

ajudará a aprender como melhorar a nossa forma de obter informações sobre a segurança dos 

medicamentos utilizados em mulheres grávidas e como isso afeta a saúde dos bebês. 

Se você se concordar em fazer parte deste estudo, serão solicitadas perguntas sobre a sua 

gravidez e seus dados serão inseridos em um formulário. Você é livre para não responder quaisquer 

perguntas. A equipe do estudo não irá tratá-lo diferentemente de outros pacientes. No entanto, 

lembre-se de que é melhor responder a quaisquer perguntas que as pessoas  lhe perguntarem sobre 

sua saúde e esta gravidez – a fim de permitir que o profissional trate-a com o melhor de sua 

capacidade. 

Logo depois de dar à luz, você e seu bebê estarem estáveis, o recém-nascido será examinado 

cuidadosamente por um profissional de saúde treinado e os resultados serão inseridos no mesmo 

formulário. Se houver algum problema, serão tiradas fotografias do seu bebe. Neste caso, teremos a 

certeza que o bebê será visto por um neonatologista ou por um geneticista, que irá analisar o seu 

bebê com mais detalhes e que irá aconselhá-lo sobre a forma de gerir problema do seu bebê. Você 

contará com a assistência necessária para consultar com o Dr. Murilo Bruzadim. Sua participação 

neste estudo vai acabar ao final da gestação. 

Você poderá se beneficiar deste estudo, pois o seu recém nascido receberá uma avaliação 

rigorosa da sua saúde ao nascer e ele terá a oportunidade de ser visto por um médico especialista, se 

problemas forem identificados no momento do nascimento.   

Você poderá telefonar para a pessoa encarregada do estudo Aline Chipola de Andrade 

(06981157679) ou Bruna Filetti Daltiba (06984146209), se você estiver preocupado a respeito de sua 

participação neste estudo. 

Detalhes sobre você e seu bebê neste estudo serão registrados em papel e em um banco de 

dados de computador. O seu nome ou do seu bebê não serão identificados em qualquer relatório 

sobre essa pesquisa. Seu histórico de informações médicas será visto apenas por profissionais deste 

centro de saúde que cuidam de você e por outros membros da equipe de trabalho para conferência 
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de que o trabalho esteja sendo executado corretamente. Você está protegida pelas rígidas diretrizes 

impostas pelo governo sobre participação em projetos de pesquisa clínica e por dois grupos 

diferentes denominados comitês de ética do Comitê de Ética em nome da Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa Médica e da Organização Mundial da Saúde – os quais também têm dado sua 

permissão para este estudo. 

Sua participação é totalmente voluntária. Se você não quiser participar, não haverá alteração 

no serviço que você e seu bebê receberão por parte deste centro de saúde. 

Participar não custa nada para você ou para sua família além do que custaria normalmente 

para cuidar de si e de sua criança durante a gravidez e após o nascimento .Você pode deixar de 

participar do projeto a qualquer momento, por qualquer motivo e a equipe de pesquisa pode 

também decidir interromper a sua participação. Isto não irá afetar a sua saúde ainda mais. Você será 

informado de qualquer decisão importante deste estudo se ela afeta diretamente a saúde de você ou 

seu bebê. Sua participação no estudo finaliza uma vez que sua gravidez está terminada. 

Você tem algum questionamento sobre este estudo para nos perguntar? 

Eu,..................................................................................... Confirmo que compreendo e aceito a 

informação "para os referidos fins dessa pesquisa" contida nesse documento explicativo sobre o 

presente estudo. Tive a oportunidade de fazer perguntas e sanear quaisquer dúvidas – as quais 

foram respondidas para meu entendimento. Eu entendo que os registros de estudo serão mantidos 

em sigilo. 

Eu consinto livremente com o acompanhamento referido no decurso da minha gravidez e 

com a avaliação do meu bebê no nascimento. 

Estou ciente de que posso retirar meu consentimento a qualquer momento sem afetar 

minha saúde ainda mais. 

Assinatura ou polegar direito:................................................................................ 

Data :..................................... 

Assunto / Encarregados de Educação 

Se Tutor (a relação de parentesco):......................................................................  

Nome:.................................................................................................................... 

Assinatura ou polegar direito:................................................................................ 

Data : ..................................... 

Testemunha (se aplicável).............................. 
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Anexo 5 

 

Estudo piloto para avaliar a viabilidade de um registro de uso de medicamentos na gravidez 

 

INFORMAÇÕES E FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO PARA ESTUDO DE TEMAS RELACIONADOS 

AOS REGISTROS GESTACIONAIS REALIZADOS NAS CONSULTAS DURANTE O PRÉ-NATAL 

Olá. Gostaríamos que considerasse participar de um estudo sobre a gravidez. Este estudo nos 

ajudará a aprender como melhorar a nossa forma de obter informações sobre a segurança dos 

medicamentos utilizados em mulheres grávidas e como isso afeta a saúde dos bebês. 

Se você se enquadrar nesse estudo e concordar em participar dele, vamos simplesmente 

utilizar suas respostas às perguntas que são rotineiramente realizadas neste ambulatório – tais como 

questões sobre sua saúde, a saúde de seus filhos e todas as doenças e os tratamentos que você 

realizou ou realizará durante a gestação. Não serão prescritos quaisquer medicamentos ou testes 

como parte deste estudo. Vamos simplesmente fazer perguntas e registrar informações sobre sua 

saúde durante suas visitas ao ambulatório de pré-natal. Você é livre para não responder às 

perguntas. A equipe do estudo não vai tratá-la diferentemente de outros pacientes.  

 Nós encorajamos você a comparecer a este serviço de pré-natal pelo menos quatro vezes 

durante sua gestação. Esta é a certeza de que você e seu bebê estarão saudáveis e que receberão os 

melhores cuidados disponíveis, além de nos permitir descobrir o máximo possível sobre a sua saúde 

durante o curso de sua gravidez. Essas consultas são recomendadas para todas as mulheres grávidas, 

fazendo elas parte do estudo, ou não. 

Como participante do estudo, seus dados serão incluídos num registro. Será solicitado que 

você assine um formulário informando que concorda em fazer parte deste estudo. Nós lhe daremos 

uma cópia deste formulário com informações sobre esta pesquisa – e você poderá levá-la para casa e 

discutir com sua família se você gostaria de participar deste estudo juntamente com seus 

familiares. Sua participação é totalmente voluntária. Se você não quiser participar ou quiser cessar 

sua participação, não haverá nenhuma alteração no atendimento que você receberá deste centro de 

saúde. 

Se você fizer parte deste estudo, será lhe dado um cartão que a identifica como sendo 

participante desta pesquisa. Por favor, traga com você este cartão junto com seu cartão de pré-natal 

para cada visita a este estabelecimento de saúde durante a gravidez. Você precisa ter certeza de que 

todos os problemas de saúde que apresentar durante a gravidez e a data em que houve cada um 

desses problemas estarão registrados no cartão pré-natal. Você deve manter um registro dos 
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medicamentos e de outros tratamentos com os quais você teve contato durante a gestação e as 

datas em que você fez uso dessas substâncias. Para facilitar a lembrança de que medicamento você 

tomou e quando o utilizou, por favor, mantenha o recipiente e peça à pessoa que lhe deu o fármaco 

para registrar a data em que você começou a tomá-lo, quer na embalagem ou no cartão de pré-

natal. Por favor, traga esses recipientes e o cartão de pré-natal com você durante todas as suas 

visitas a esta clínica e na hora de dar à luz a seu bebê. 

Quando chegar a hora de você ter o seu bebê, recomendamos fortemente que você procure 

esta instituição (ou seu Hospital de Referência) para dar à luz - optando ou não em participar do 

estudo. Tal fato é altamente recomendado para todas as mulheres grávidas, pois é mais seguro para 

você e para seu bebê que ele nasça em uma Unidade Terciária de saúde do que em casa ou em outro 

local. Não se esqueça de levar o Cartão de pré-natal e o Cartão de participação no estudo com 

você. Se você não conseguir chegar ao hospital, então você deve levar seu bebê para o hospital o 

mais rapidamente possível (no máximo, dentro de 2 dias após o nascimento). Seu bebê será 

examinado cuidadosamente por um profissional de saúde treinado. Se houver algum problema, 

serão tiradas fotografias de seu bebê. Neste caso, teremos a certeza que o bebê será visto por 

neonatologista ou por um geneticista, que irá analisar o seu bebê com mais detalhes e irá aconselhá-

lo sobre a forma de gerir o problema do seu bebê. Você contará com a assistência necessária para 

consultar com o Dr. Luís Marcelo Aranha Camargo. Sua participação neste estudo vai acabar ao final 

da gestação. 

Se não for possível chegar a esta unidade de saúde para ter seu bebê, você ainda será capaz 

de participar do estudo. Neste caso, vamos tentar avaliar o seu bebê em casa ou quando você 

trouxer o bebê à consulta ao pediatra para exame e vacinação. Recomendamos fortemente que você 

procure esta unidade de saúde com seu bebê se possível antes de completado 15 dias depois do 

nascimento, mesmo que tenha optado por não participar dessa pesquisa. 

Você poderá se beneficiar deste estudo por obter acesso a cuidados de saúde durante a 

gravidez e a todas as informações que precisa sobre o uso adequado de medicamentos durante a 

gravidez. Seu bebê também receberá um cuidado de saúde exaustivo após o nascimento. Não haverá 

riscos para você ou seu bebê como resultado da participação no presente estudo. 

Haverá alguém aqui no centro de saúde todos os dias para que você possa vir fazer um 

check-up se você (ou seu bebê) sentir que está doente, mesmo em dias entre as visitas agendadas. 

Além disso, você pode telefonar para a pessoa encarregada do estudo Aline Chipola de Andrade 

(06981157679) ou Bruna Filetti Daltiba (06984561362), se você tiver alguma dúvida com relação a 

sua participação neste estudo. 
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Detalhes sobre você e seu bebê neste estudo serão registrados em papel e em um banco de 

dados de computador. O seu nome ou do seu bebê não serão identificados em qualquer relatório 

sobre essa pesquisa. Seu histórico de informações médicas será visto apenas por profissionais deste 

centro de saúde que cuidam de você e por outros membros da equipe de trabalho para conferência 

de que o trabalho esteja sendo executado corretamente. Você está protegida pelas rígidas diretrizes 

impostas pelo governo sobre participação em projetos de pesquisa clínica e por dois grupos 

diferentes denominados comitês de ética do Comitê de Ética em nome da Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa Médica e da Organização Mundial da Saúde – os quais também têm dado sua 

permissão para este estudo. 

Você pode deixar de participar do projeto a qualquer momento, por qualquer motivo e a 

equipe de pesquisa pode também decidir interromper a sua participação. Isto não irá afetar a sua 

saúde ainda mais. Você será informado de qualquer decisão importante deste estudo se ela afeta 

diretamente a saúde de você ou seu bebê. Sua participação no estudo finaliza uma vez que sua 

gravidez está terminada. 

Você tem algum questionamento sobre este estudo para nos perguntar? 

Eu,..................................................................................... Confirmo que compreendo e aceito a 

informação "para os referidos fins dessa pesquisa" contida nesse documento explicativo sobre o 

presente estudo. Tive a oportunidade de fazer perguntas e sanear quaisquer dúvidas – as quais 

foram respondidas para meu entendimento. Eu entendo que os registros de estudo serão mantidos 

em sigilo. 

Eu consinto livremente com o acompanhamento referido no decurso da minha gravidez e 

com a avaliação do meu bebê no nascimento. 

Estou ciente de que posso retirar meu consentimento a qualquer momento sem afetar 

minha saúde ainda mais. 

Assinatura ou polegar direito:................................................................................ 

Data :..................................... 

Assunto / Encarregados de Educação 

Se Tutor (a relação de parentesco):......................................................................  

Nome:.................................................................................................................... 

Assinatura ou polegar direito:................................................................................ 

Data : ..................................... 

Testemunha (se aplicável).............................. 
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Nome: ...................................................................... Estudo ID:............................ 

Assinado :..................................... 

Data: ...................................... 

Pesquisador responsável:...................................................................................... 
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Anexo 6 

 

Registro  de 

Gestação 

Planilha de Desfecho da 

Gestação 

Registro Mae  Iniciais Mae: 

Registro Clinica Mae:  Idade Materna (anos):  

           Registro RN:  No. Registro Bebe Clinica:  

  
 
Nome 

Avaliador: 
 

Ttitulo 

Avaliador: 
 

Assinatura 

Avalador: 
 

 
História médica materna, tratamentos e resultados dos exames. (circule uma) 

Arroladas: desde a última visita ANC           /        Grupo de exame de superfície: durante a gestação 

 
Como você tem estado e quais tratamentos fez, mesmo que não relacionados à sua gravidez? Por favor, considere qualquer 

medicamento/ substância que um profissional de saúde, um curandeiro, parteiro, vendedor, familiar ou amigo lhe deu ou 

vendeu. 

 
Você teve malaria? Sim Não NS 

Você teve febre que não fosse malaria? Sim Não NS 

Você tomou algum tratamento para prevenir malária? Sim Não NS 

Você teve algum outro problema além de malária? Sim Não NS 

Você tomou algum tipo de vacina? Sim Não NS 

Você tomou algum medicamento tradicional ou ervas?? Sim Não NS 

Você fez algum tratamento de rotina (por ex, ácido fólico, suplementos de ferro, comprimidos 

antiparasitarios? 
Sim Não NS 

Você fez algum outro tratamento, além dos mencionados acima?  Sim Não NS 

Você fez algum exame incluindo ultra-sonografia obstétrica, em uma clínica? 

 

Sim Não NS 

         
       

Historia médica, tratamentos e exams 

Problema (assinale todos 

os tratamentos na seção 

abaixo)  

Início/Data do 

Diagnóstico 
Duração 

Como o problema foi dagnosticado (marque todos que se 

aplicam) 

ddmmaa/ há 

quanto tempo 

Em 

andamento  há 

# 

dias/meses/an

os  

Clínico 
Esfregaço/ 

Microscopia 

Teste 

Rápido 
Suabe 

Outros 

(especific

ar) ou NS 
        

        

        

        

 

 

 

       

        

        

    

Nome do tratamento   

Início Término/andamento 

Via de 

administracao* 

Fonte da 

Informação** Dd/mm/aa – há quanto tempo 

Uma vez, Em 

andamento há # 

dias/meses/anos 
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 oral, retal, injeção, nasal, tópico, ocular **relatado pelo paciente, prontuário,  diário médico do paciente , outros 

(especificar) 

 

    
Nome do exame: Nome do exame: 

Data/há quanto 

tempo 

 

Resultado/Unidade 

Data/há quanto 

tempo 

 

Resultado/unidade 

______________ 

dd mm aa 

 ______________ 

dd mm aa 

 

 

 

Desfecho da gestação (use fichas separadas para cada recém-nascido em caso em caso de gemelaridade) 

Data do nascimento:   Hora do nascimento  Local do nascimento  

Data da avaliação:  Hora da avaliação  Local da avaliação:  

Numero de gestacoes:     Gemelar, numero: ____ Idade gestacional no momento do 

desfecho (semanas): 

 

Método para estimar idade gestacional  Ultrassom  Outro: __________________________________ 

Tipo de parto: 
Normal 

vaginal 
Forceps Vacuo 

Cesarea 

eletiva 

Cesarea 

urgencia 

Apresentac

ao pelvica 

Aborto por indicacao 

medica 

 

Quem fez o parto? Médico TBA Enfermeira/partei

ra 

Familiar Outro (especifique): 

Tipo de trabalho de parto Espontâneo Induzido Aumentado Cesarea por falta de 

dinamica? 

SR 

Qual foi o desfecho do nascimento? 
Vivo 

 

Morto, date do obito: ______________________ 

                                                           dd mm aa 

NS 

 

Sexo do recém-nascido Masculin

o 

Feminino Genitália ambígua NS 

Se RN morto: informar se o feto se movia no dia anterior ao trabalho de parto Sim Não NS NA 

NAN

A?R

morto

: 

infor

mar 

se o 

feto 

se 

movi

a no 

dia 

anteri

or ao 

trabal

Se RN morto: batimentos fetais foram detectados anteriormente ao parto Sim Não NS NA 

Complicações no parto (mae/bebe) Não Sim (descrever): 

 

Avaliação do RN vivo ou natimorto  

Peso:  Comprimento:  
Perimetro 

cefalico: 
 

Freq.cardiaca:  Freq respiratoria:  

 Bebe urinou?  Sim    Nao    NS    NA (se bebe morto) Bebe eliminou fezes?    Sim   Nao     NS    NA (se bebe morto) 

 
Exame/exemplos de o que procurar Normal? Descrição (lembre de fotografar) 
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Cabeça e pescoço (incluindo crânio, 

fontanelas, olhos, orelhas, nariz, mandíbula) 

 

Sim 

 

Não 
 

Boca, lábios e palato (afilados/ fendas) Sim Não  

Tórax (forma, movimentos respiratórios) Sim Não  

Abdome e ânus (massas/ inspeção anal) Sim Não  

Membros (comprimento, forma, defeitos de 

redução) 

Sim Não 
 

Dedos das mãos e dos pés (unhas, número, 

supranumerários, fusionadas, formas/ 

defeitos de redução, anormalidades, 

aumentados/diminuídos) 

 

Sim 

 

Não 
 

Coluna vertebral (protuberância, cistos, 

abaulamento no dorso, incluindo a nuca e 

área toraco-lombar) 

 

Sim 

 

Não  

Quadril e genitália (incluindo uretra, testículos, 

pênis, vagina, pequenos e grandes lábios) 

 

Sim 

 

Não 
 

Pele (palidez, cianose, manchas ou 

grandes áreas equimóticas) 

 

Sim 

 

Não 
 

Outras anormalidades ou achados não usuais. Se positivo, descrever ou fotografar  

 

 

Comentários adicionais  

 

 

Se o médico não avaliou o 

RN, outro profissional 

confirma os defeitos? 

Não (Por quê?) Sim (Nome do médico/ assinatura/ data) 

NA* 

O recém-nascido foi 

encaminhado? 

Não (Por quê?) Sim (qual serviço?):  
NA* 

 

Observações gerais para completar esta ficha 

Utilize 'X' ou '√' ou sublinhado / círculo nos campos. Tire suas dúvidas sobre saúde / tratamentos / testes como eles são escritos na 

folha de dados. Se uma mulher indica alguma doença, tratamento ou teste (desde a última visita do ANC se já inscrito no Registro, 

Grupo de exame de superfície: durante a gestação) dê detalhes da história médica / tratamento / teste tabelas abaixo. 

 

O formato padrão de data é DD MMM AA por exemplo, 12 de fevereiro 09. Se parte da data é desconhecida colocar uma linha. por 

exemplo - / ---- / 09. Se a data é estimada em ± usar por exemplo, frente ± 12 fev 09. Se apenas um conhecimento aproximado do 

calendário é conhecido o uso x dias atrás, semanas atrás x etc, por exemplo 6 meses atrás. Deixe o tempo em branco até que ponto 

você sabe disso. Se uma condição médica ou tratamento está em andamento no momento da entrega, por favor escreva "em curso" 

na caixa de duração. 
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Uma linha por item, a menos que parou e depois recomeçou. Se a condição / tratamento for intermitente, indicar isso e escrever em 

geral início/fim como as datas acima. Escrever na íntegra além de SR (sem resposta), NF (não feito), NA (não aplicável). 

 

Se você encontrar a informação de outra fonte (por exemplo, uma outra forma de registro da clínica, diário, etc.) preencher o 

formulário o máximo possível a partir destes dados. Se a atualização do formulário for com informações posteriores, ou correção de 

entradas, ordenadamente riscar o original e escrever o novo. Inicial/ Data qualquer das alterações feitas. 

 

Para nascimentos múltiplos usar um formulário separado para cada bebê sem duplicar a história médica da mãe / tratamento / 

exames. 

Baby’s Registry ID: ________________________ 

Nome do 2o. 

avaliador 
 

Título do 2o. 

avaliador: 
 

Assinatura do 

2o. avaliador 

: 

 

Data da 2a 

avaliação:  
 

Hora da 2a 

avaliação:  
 

Local da 2a 

avaliação:  
 

 

Avaliação do RN vivo ou natimorto  

Peso (g)  Altura: (cm)  
Perímetro 

cefalico (cm) 
 

Freq.cardiaca:  Freq respiratoria:  

 Bebe urinou?  Sim    Nao    NS    NA (se bebe morto) Bebe eliminou fezes?    Sim   Nao     NS    NA (se bebe morto) 

 
Exame/exemplos de o que procurar Normal? Descrição (lembre de fotografar) 

Cabeça e pescoço (incluindo crânio, 

fontanelas, olhos, orelhas, nariz, mandíbula) 

 

Sim 

 

Não 
 

Boca, lábios e palato (afilados/ fendas) Sim Não  

Tórax (forma, movimentos respiratórios) Sim Não  

Abdome e ânus (massas/ inspeção anal) Sim Não  

Membros (comprimento, forma, defeitos de 

redução) 

Sim Não 
 

Dedos das mãos e dos pés (unhas, número, 

supranumerários, fusionadas, formas/ 

defeitos de redução, anormalidades, 

aumentados/diminuídos) 

 

Sim 

 

Não 
 

Coluna vertebral (protuberância, cistos, 

abaulamento no dorso, incluindo a nuca e 

área toraco-lombar) 

 

Sim 

 

Não  

Quadril e genitália (incluindo uretra, testículos, 

pênis, vagina, pequenos e grandes lábios) 

 

Sim 

 

Não 
 

Pele (palidez, cianose, manchas ou 

grandes áreas equimóticas) 

 

Sim 

 

Não 
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Outras anormalidades ou achados não usuais. Se positivo, descrever ou fotografar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentários adicionais  

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações gerais para completar esta ficha 

Utilize 'X' ou '√' ou sublinhado / círculo nos campos. Tire suas dúvidas sobre saúde / tratamentos / testes como eles são escritos na 

folha de dados. Se uma mulher indica alguma doença, tratamento ou teste (desde a última visita do ANC se já inscrito no Registro, 

Grupo de exame de superfície: durante a gestação) dê detalhes da história médica / tratamento / teste tabelas abaixo. 

 

O formato padrão de data é DD MMM AA por exemplo, 12 de fevereiro 09. Se parte da data é desconhecida colocar uma linha. por 

exemplo - / ---- / 09. Se a data é estimada em ± usar por exemplo, frente ± 12 fev 09. Se apenas um conhecimento aproximado do 

calendário é conhecido o uso x dias atrás, semanas atrás x etc, por exemplo 6 meses atrás. Deixe o tempo em branco até que ponto 

você sabe disso. Se uma condição médica ou tratamento está em andamento no momento da entrega, por favor escreva "em curso" 

na caixa de duração. 

 

Uma linha por item, a menos que parou e depois recomeçou. Se a condição / tratamento for intermitente, indicar isso e escrever em 

geral início/fim como as datas acima. Escrever na íntegra além de SR (sem resposta), NF (não feito), NA (não aplicável). 

 

Se você encontrar a informação de outra fonte (por exemplo, uma outra forma de registro da clínica, diário, etc.) preencher o 

formulário o máximo possível a partir destes dados. Se a atualização do formulário for com informações posteriores, ou correção de 

entradas, ordenadamente riscar o original e escrever o novo. Inicial/ Data qualquer das alterações feitas. 

 

Para nascimentos múltiplos usar um formulário separado para cada bebê sem duplicar a história médica da mãe / tratamento / 

exames. 
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Anexo 7

 



    

43 
 

 

 

 



    

44 
 

Anexo 8 

 

QUESTIONÁRIO 

Iniciais:_________________________    Data:_______________ 

Local:____________________________________________________ 

 

-Qual sua idade? 

(  )10-15 anos (  )16-20 anos (  )21-25 anos   

(  )26-30 anos (  )31-35 anos (  )mais que 36 anos 

 

-Estado civil? (  )Casada (  )Solteira (  )Outro:_____________  

 

-Primeira gestação? (  )Sim (  )Não 

 

-Se não, quantos filhos (incluindo a gestação atual)? 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  ) mais de 6 

 

-Teve algum aborto?  (  )Sim (  )Não 

 

-Com que idade você teve sua primeira gestação? 

(  )10-15 anos (  )16-20 anos (  )21-25 anos   

(  )26-30 anos (  )31-35 anos (  )mais que 36 anos 

 

-Qual o seu grau de escolaridade? 

Ensino fundamental (  )completo (  )incompleto 

Ensino médio (  )completo  (  )incompleto 

Ensino superior (  )completo (  )incompleto 

 

-Gravidez foi programada? (  )Sim  (  )Não 

 

-Pensou em aborto? (  )Sim (  )Não 

 

-Realizou pré-natal? (  )Sim  (  )Não 
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-Quantas consulta? 

(  )1-2  (  )3-4  (  )5-7  (  ) mais que 8 

 

-Teve acesso a algum tipo de planejamento familiar? 

(  )Sim (  )Não 

 

-Faz ou já fez uso de algum tipo de anticoncepcional? 

(  )Sim (  )Não 

 

-Se sim, que tipo de anticoncepção você utilizou? 

(  )Pílula oral (  )Adesivo (  )DIU (  )Mirena 

(  )“Tabela” (  )Anticoncepcional injetável 

(  )Coito interrompido (  )Outro:_________________ 

 

-Como você adquire sua anticoncepção? 

(  )Gratuitamente no serviço de saúde 

(  )Farmácia (  )Outro:__________________ 

 

-Você fuma? (  )Sim (  )Não (  )Socialmente ___maços/dia 

 

-Você bebe? (  )Sim (  )Não (  )Socialmente ___x semana 
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Anexo 9 

 

 

 

 

Use fichas separadas para cada recém-nascido em caso em caso de gemelaridade (A, B, C para 

cada filho nascido – em ordem de nascimento) 

 

Clínia materna ID:____________________________         Registro materno 

ID:__________________________ 

Iniciais da materna:___________________________           Data de nascimento da 

mãe/idade:_______________  

Clínica do recém nascido ID:____________________          Registro do recém nascido 

ID:__________________ 

Local do nascimento:__________________________           Local inicial da 

avaliação:_____________________ 

Data de nascimento do recém nascido:_____________           Data do 

exame:_____________________________ 

 

 

 

 

Peso(g):___________     Comprimento(cm):______________     Perímetro 

cefálico(cm):_______________ 

Freqüência cardíaca(bpm):___________________     Freqüência 

respiratória(rpm):____________________ 

 

Motivo do encaminhamento do recém nascido: 

 

 

 

Histórico 

 

        
Exame Confirmatório de Anormalidade Congênita por um Especialista 

                       

 

                                
Avaliação do recém nascido (ou recém nascido natimorto) (Tirar fotos das anormalidades detectadas) 
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Achados do Exame Se anormal, por favor descreva: 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Resumo das conclusões do exame: 

 

 

 

Recomendações: 

 

 

 

                                

                                

                                

 

Nome do médico avaliador:________________________________          

Qualificação:_________________ 

Você está ciente dos remédios tomados pela mãe durante a gravidez? 

                                
Detalhes Clínicos 
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Sim Não  Não tenho certeza 

Nome da 

instituição:_______________________________________________________________________ 

Telefone:______________________    Email:________________________    

Fax:_____________________ 

Assinatura:_______________________________          Data do 

relatório:___________________________ 

Photograph of congenital anomaly provided?   (  ) Sim     (  )Não 

*Anexar a foto ao formulário de registro, código de identificação e nome da clínica. 
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Anexo 10 
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RESUMO 

A capilaríase é uma helmintíase cosmopolita com características de uma zoonose e já foi 

vista parasitando muitas espécies de mamíferos e até mesmo animais invertebrados e peixes. O ciclo 

de vida da C.hepatica é direto; sem a presença de hospedeiros intermediários. A infecção por 

C.hepatica aparentemente é perpetuada pela ingestão de ovos infectantes liberados do fígado após 

morte e decomposição do hospedeiro, por canibalismo ou por predação. Há vários relatos na 

literatura desse parasito sendo encontrado no parênquima hepático de muitas espécies de 

mamíferos, tais como cães, gatos, suínos, macacos e coelhos, sendo mais comumente encontrado 

em roedores, especialmente nos ratos. O presente estudo tem como objetivo a presença de infecção 

pela C. hepatica em roedores da zona urbana da cidade de Porto Velho – Rondônia. O trabalho de 

pesquisa desenvolve-se em área urbana do município de Porto Velho, as capturas de pequenos 

mamíferos foram realizadas com ajuda de 20 armadilhas do tipo livetrap “Tomahawk” (20 x 20 x 40 

cm) tendo como isca com milho, pão, mortadela e amendoim para pequenos roedores, totalizando 

20 estações de captura. Após a captura dos roedores, foi realizada a sedação dos mesmos utilizando 

quetamina (10mg/kg) e xilazina (1mg/kg), colheita de sangue pela via endo-cardiaca, procura de 

ectoparasitas e dos animais sacrificados, foram retirado as amostras de fígado e acondicionado em 

potes com formol a 10% tamponado. Foram capturados 50 roedores, e foram realizados exames 

anatomopatológico com as amostras, nove dessas amostras apresentaram suspeitas de infecção pelo 

parasita e apenas uma amostra apresentou a presença do parasita. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A capilaríase é uma helmintíase cosmopolita com características de uma zoonose e já foi 

vista parasitando muitas espécies de mamíferos e até mesmo animais invertebrados e peixes [1,2]. 

O agente etiológico pertence ao PHYLUMNEMATODA, ordem Trichurida, família 

Trichinellidae e gênero Capillaria. Este gênero contém 300 espécies das quais três, são parasitos 

humanos bem conhecidos, Capillariaphilippinensis, C. aerophila e C.hepatica, que podem parasitar 

respectivamente intestinos, vias aéreas inferiores e fígado [3]. As formas adultas deste parasita são 
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muito delgadas e pequenas, morfologicamente semelhantes aos parasitos do gênero Trichuris. O 

ciclo de vida da C.hepaticaé direto; sem a presença de hospedeiros intermediários. 

Os ovos podem ser ingeridos diretamente do solo ou de carcaças de animais mortos. 

Modelos animais têm sido usados para mostrar que as larvas da C.hepatica eclodem ao nível do ceco, 

penetram na mucosa atingindo os vasos sangüíneos de onde se dirigem ao sistema porta, através do 

qual chegam ao parênquima hepático. Finalmente, após 30 dias, completam o processo de 

maturidade tornando-se vermes adultos e começam a ovo posição no parênquima hepático do 

hospedeiro e morrem após poucas semanas. Os ovos fertilizados liberados pelas fêmeas no fígado se 

espalham em grupos ao redor das mesmas que morrem dentro de 30 a 40 dias. O ciclo de vida da 

C.hepatica, portanto, é auto-limitante, uma vez que os parasitas morrem dentro de 30 a 40 dias após 

a infecção. Seus ovos, no entanto, permanecem viáveis, porém imaturos, no parênquima hepático do 

hospedeiro por aproximadamente 120 dias. Nessa condição os ovos permanecem sem se 

desenvolverem e somente são liberados quando ocorre a digestão do fígado parasitado no trato 

digestivo do predador carnívoro, inclusive o homem [19], o qual eliminará os ovos nas fezes, ou 

quando ocorre a morte do hospedeiro com conseqüente decomposição da carcaça, com a liberação 

dos ovos no meio externo [5,11], onde, sob condições apropriadas de umidade, temperatura e 

oxigênio, tornam-se embrionados e infectantes em um período de 28 a 30 dias, podendo então se 

espalhar pelo solo e contaminar água e alimentos [6].  

Como exposto, a infecção por C.hepaticaaparentemente é perpetuada pela ingestão de ovos 

infectantes liberados do fígado após morte e decomposição do hospedeiro, por canibalismo ou por 

predação. 

Há vários relatos na literatura desse parasito sendo encontrado no parênquima hepático de 

muitas espécies de mamíferos, tais como cães, gatos, suínos, macacos e coelhos, sendo mais 

comumente encontrado em roedores, especialmente nos ratos [5, 11]. Chieffiet al. (1981) 

encontraram 59% de parasitismo por C.hepaticaem 205 murídeos (Rattusnorvegicuse R. rattus) do 

município de São Paulo que foram necropsiados [20]. Cerutiet al. (2001) relataram a presença de 

C.hepaticano fígado de 36% de ratos (R. norvegicus) analisados, não sendo observados sinais 

sistêmicos de alterações compatíveis com insuficiência hepática, o que corrobora a hipótese de que 

os ratos atuam como hospedeiros primários da C.hepaticae como principais reservatórios do parasita 

em muitas áreas urbanas, porém existe uma série de outros reservatórios, inclusive silvestres [13]. 

São exemplos disso Canis latrans (coiote) [14], cães, gatos, suínos, coelhos, lebres, ungulados e 

primatas não humanos; ovos de C.hepaticaforam também encontrados em insetos. Segundo LI, 

(2010) já foi documentada a infecção pelo parasito em esquilos, toupeiras, doninhas e gambás [22]. 
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Em um estudo feito por Ruas et al. (2003), de 24 guaxinins necropsiado, 16,6% apresentaram 

parasitismo por C. hepática, sendo que nenhum animal apresentava sinal clinico relacionado à 

doença hepática [11]. 

Na grande maioria dos roedores, a infecção por C. hepática varia entre leve e acentuada, mas 

não ocorrem associadas à doença clínica [12].  

Relatos da literatura mostram também esse parasito sendo encontrado em seres humanos 

[4, 7, 9, 10]. Essa transmissão parece torna-se mais provável em locais onde as condições de higiene 

são precárias, principalmente para as crianças. Do relato de cerca de 40 casos de seres humanos 

infectados mundialmente, a grande maioria veio através de necropsias realizadas em vítimas de 

infecções graves [4, 10]. Suspeita-se que os casos de menor gravidade usualmente passem 

despercebidos [8, 14, 15]. Existem várias razões para essa suspeita. A primeira, como dito acima, os 

médicos assistentes raramente pensam na C.hepatica como uma possibilidade de infecções em 

humanos, uma vez que a literatura dá a impressão de que a capilaríase hepática é uma doença 

excepcionalmente rara no homem. Também, as manifestações clínicas em casos leves 

provavelmente compartilhem os mesmos sinais e sintomas comuns a muitas outras patologias de 

menor importância.  Precisamos considerar que o principal obstáculo ao diagnostico está relacionado 

ao ciclo de vida do parasito. Seus ovos não aparecem nas fezes do hospedeiro. Após a morte do 

hospedeiro os ovos ficam retidos em sua carcaça e necessita de 28 a 39 dias em repouso no meio 

ambiente exposto às condições adequadas de umidade e temperatura para se tornarem 

embrionados e infectantes. Os vermes adultos têm uma vida curta e após a morte se desintegram, 

gerando no local uma lesão focal necro-inflamatória. Essa lesão contém restos de vermes mortos e 

ovos. Como resultado da reação inflamatória ocorre à resolução da lesão com conseqüente 

calcificação [16, 17, 18]. Durante esse processo é possível que haja algum grau de dor e 

hepatomegalia, assim como febre, esplenomegalia e eosinofilia periférica, sinais e sintomas que 

podem ser facilmente confundidos com outras síndromes infecciosas [19, 20, 21].Assim sendo, a 

possibilidade de detecção desses casos dependerá muito do grau de suspeição da ocorrência da 

infecção pela C.hepatica para que se venha a confirmar o diagnóstico através de testes imunológicos.  

Um desses testes é a IFI, feita através de cortes histológicos de fígado de ratos contendo 

parasitos e ovos, que além de não ser um exame muito complexo, tem boa praticidade e 

sensibilidade, dando, portanto, bons resultados [8].  

O presente estudo tem como objetivo usar esse método diagnóstico na pesquisa de infecção 

em roedores. 
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2. JUSTIFICATIVA 

A infecção em roedores pela C.hepatica, pode acarretar em uma contaminação em seres 

humanos e levar os mesmos à morte por transmissão do parasito. Dois trabalhos brasileiros [23] 

mostraram infecção em humanos pela C.hepatica, respectivamente na Bahia e Rondônia, e segundo 

a literatura é mais comum encontrar o parasito em roedores, especialmente em ratos [15, 24].  

Dessa forma justifica-se um trabalho de pesquisa na zona urbana de Porto Velho com essa mesma 

finalidade o que aumentará o conhecimento da epidemiologia dessa parasitose no Brasil.  

 

3. OBJETIVOS 

Geral: 

Esse trabalho tem como objetivo pesquisar a presença de infecção pela      C. hepatica em 

roedores da zona urbana da cidade de Porto Velho – Rondônia.  

Específicos  

 Coletar ratos domésticos em região localizada no entorno da Faculdade São Lucas em 

Porto Velho e sacrificá-los com o fim de pesquisar a presença de C. hepatica no fígado dos mesmos. 

 Sacrificá-los com o fim de pesquisar a presença da C. hepatica no fígado dos mesmos. 

 

4. METODOLOGIA 

O trabalho de pesquisa desenvolve-se em área urbana do município de Porto Velho, 

Rondônia, Brasil. Localizado nos bairrosTucumanzal, Mato Grosso, Roque, e Vila Tupi com o perfil 

epidemiológico compatível com a transmissão de C. hepática, sendo bairro antigo, com favela e 

população de baixa renda. 

 

4.1 CRONOGRAMA 

Tabela 1: Relação das atividades realizadas para cada mês. 

Mês/Ano Atividade 

Agosto/2011 - Realizado o mapeamento da área da pesquisa. 

- Recenseamento da população-alvo. 

Setembro/2011 - Recenseamento da população-alvo. 

- Divulgação da pesquisa, através de panfletos, folder e orientações. 

Outubro/2011 - Recenseamento da população-alvo. 

- Divulgação da pesquisa, através de panfletos, folder e orientações. 

Novembro/2011 - Recenseamento da população-alvo 

- Divulgação da pesquisa, através de panfletos, folder e orientações. 
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- Inicio a captura de roedores 

Dezembro/2011 - Continuação da captura de roedores 

- Processamento Histológico dos fígados 

Janeiro/2012 - Continuação da captura de roedores 

- Processamento Histológico dos fígados 

- As amostras sanguíneas armazenadas, serão enviadas para exame 

sorológico no Laboratório de Patologia Experimental (LAPEX) da Fiocruz-

Bahia, aos cuidados do Doutor Zilton Andrade 

Fevereiro/2012 - Continuação da captura de roedores 

- Os fígados dos ratos já capturados serão enviados para o Laboratório de 

Anatomia Patológica da Universidade de Brasília aos cuidados do Professor 

Doutor Márcio Botelho de Castro para exame anatomopatológico.  

Março/2012 - Continuação da captura de roedores 

Abril/2012 - Continuação da captura de roedores 

Maio/2012 - Os fígados restantes serão enviados paraUniversidade de Brasília\UnB, 

aos cuidados do Professor Marcio Castro para pesquisa de presença de 

vermes adultos e ovos em laboratório anatomopatológico. 

Junho/2012 - Será iniciada a análise e interpretação dos dados coletados nos meses 

anteriores 

- Elaboração de discussão e conclusões 

Julho/2012 - Será realizada a revisão ortográfica, gramatical e formatação da redação 

do artigo científico, a apresentação em Power Point e a apresentação para 

o orientador e correções. 

- Apresentação oral à banca examinadora. 

 

4.2 RECENSEAMENTO 

O recenseamento foi realizado por acadêmicos de medicina, biologia e biomedicina da 

Faculdade São Lucas, no período de agosto a dezembro de 2011. Foram recenseados nos bairros um 

total de 2.349 habitantes e colhidas informações como nome de cada habitante do bairro em estudo, 

endereço, sexo, e se residia a mais de 1 ano no endereço. 

 

4.3 SISTEMA DE CAPTURA DE ROEDORES 

As capturas de pequenos mamíferos foram realizadas com ajuda de 20 armadilhas do tipo 

livetrap “Tomahawk” (20 x 20 x 40cm) tendo como isca com milho, pão, mortadela e amendoim para 
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pequenos roedores, totalizando 20 estações de captura. Todas as armadilhas foram montadas e 

ficaram armadas no período entre 18h00 as 09h00 de quarta-feira e coletadas na quinta de manhã e 

processadas (roedores). Na quinta-feira mesmo era feito a reposição das iscas e coletados 

novamente na sexta-feira pela manhã, e caso houver roedor, eram sacrificados, por um período de 2 

meses e dispostas linearmente em 10 pontos com aproximadamente duas armadilhas em cada (no 

chão e algumas em arbustos ou árvores de até 2m do solo) em cada ponto com distâncias de 

aproximadamente 20 metros entre si e 40 metros entre um ponto e outro dependendo das 

dificuldades do terreno.  

 

4.4 SACRIFICIO DOS ROEDORES 

Após a captura dos roedores, foi realizado a sedação dos mesmos utilizando quetamina 

(10mg/kg) e xilazina (1mg/kg) (FONTES, 1995; CATENACCI et al., 2003; OLIVEIRA, et al., 2006), 

colheita de sangue pela via endo-cardiaca, procura de ectoparasitas (NOWAKI, 1991). Dos animais 

que foram sacrificados para identificação taxonômica, eram colhidos, amostras de fígado os quais 

eram imediatamente acondicionados em tubos contendo formol a 10% tamponado com giz e 

devidamente enumerados. Todo o processo de captura e preparo do material teve a orientação 

técnica do biólogo e professor Flávio Terassini, bem como de acadêmicos de biologia, pertencentes 

da Faculdade São Lucas. 

No processamento de roedores, foram coletadas amostras de sangue em tubos secos, onde 

0,5 mL do sangue total foram misturados com anticoagulante (EDTA) e armazenado e o restante foi 

retirado 0,5 mL de soro. O fígado retirado era submetido ao processo de preparação de lâminas. O 

preparo das lâminas consiste na fixação do corte para preservar a morfologia dos tecidos, 

desidratação em álcool etílico de concentrações crescentes, clareamento ou diafanização em xilol, 

impregnação pela parafina fundida e inclusão, seguido pelo corte no micrótomo, coloração e 

montagem. Ate o presente momento foram preparadas 50 lâminas, e estas foram enviadas 

juntamente com os 41 tecidos conservados em formol e os tecidos fixados em parafina para o 

Laboratório de Anatomia Patológica da Universidade de Brasília para analise e leitura dos dados sob 

a supervisão do médico veterinário Prof. Dr. Márcio Botelho de Castro, a realizar em 2012. 

 

5. RESULTADOS  

Foram capturados 49 roedores urbanos (Rattus SP.) e 3 gambás (Didelphis SP.) e foram feitas 

50 lâminas histológicas. O anatomopatológico e a sorologia (imunofluorescência) dos animais já 

sacrificadosforam realizados em fevereiro/2012 no Laboratório de Anatomia Patológica da 
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Universidade de Brasília (Professor Doutor Márcio Botelho de Castro). O Resultado parcial dos 

exames anatomopatológico será apresentado a seguir: 

ÁREA 
TOTAL POR 

ÁREA 
NECROSE FIBROSE SEPTAL PARASITAS 

A0 7 0 - 0 % 0 - 0 % 0 - 0% 

A1 3 2 - 66,6 % 0 - 0 % 0 - 0% 

A2 5 0 - 0 % 0 - 0 % 0 - 0% 

A3 13 4 - 30,7 % 0 - 0 % 0 - 0 % 

A4 12 4 - 33,3 % 2 - 16,6 % 1 - 1,2 % 

TOTAL 40 10 - 25 % 2 - 5 % 1 - 2,5 % 

 

Foram analisados nas amostras a presença de necrose ou fibrose septal, que indica que havia 

a presença de ovos do parasita, nesse caso, quando a somente a necrose ou a fibrose e não há 

presença do verme, é apenas suspeita de infecção.As amostras foram divididas por área de estudo, 

as áreas 0 e 2 não apresentou nenhuma suspeita da infecção, as áreas 1 e 3 apresentaram apenas 

suspeita de infecção pela presença de necrose e fibrose, a área 4 apresentou tanto a suspeita como 

também a presença do parasita em uma amostra. Das quarentas amostras analisadas75 % , ou seja, 

30 amostras não apresentaram nenhuma suspeita, 22,5%, ou seja, 9 amostras apresentaram suspeita 

de infecção pelo parasita, e 2,5%, ou seja, 1 amostra apresentou  infecção pelo parasita 

O restante das amostras já foram enviadas para o Laboratório de Anatomia Patológica da 

Universidade de Brasília aos cuidados do Professor Doutor Márcio Botelho de Castro para exame 

anatomopatológico. O resultado total dessas amostras ainda não foi apresentado devido à mudança 

de data no cronograma, porém esses resultados serão apresentados no dia 30/07/2012 na 4º 

Reunião Cientifica na Faculdade São Lucas. 

  
6. CONCLUSÃO 

O diagnóstico de parasitismo por C.hepatica em um roedor mostra a necessidade de se incluir 

esta parasitose dentre os diagnósticos diferenciais de doenças hepáticas. Além disso, especialmente 

porque os sinais clínicos de doença hepática nem sempre estão presentes, existindo a probabilidade 

de mais animais infectados pelo parasita. O contato de seres humanos com ratos, pode ser 

considerado um risco à saúde pública, principalmente em crianças. 
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RELATÓRIO PARCIAL PIBIC/FSL 

ESTUDO SOBRE A SOROPREVALÊNCIA EM HUMANOS DE CAPILLARIA HEPATICA EM PORTO 
VELHO, RONDÔNIA, BRASIL. 

 
Orientador: Luís Marcelo Aranha Camargo 

Bolsista: Lauro Prado Barros 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A capilaríase é uma helmintíase cosmopolita com características de uma zoonose e já foi 

vista parasitando muitas espécies de mamíferos e até mesmo animais invertebrados e peixes [1 – 6]. 

O agente etiológico pertence ao filo Nematoda, ordem Trichurida, família Trichinellidae e 

gênero Capillaria. Este gênero contém 300 espécies das quais três, são parasitos humanos bem 

conhecidos, Capillaria philippinensis, C. aerophila e C.hepatica, que podem parasitar respectivamente 

intestinos, vias aéreas inferiores e fígado [7]. As formas adultas deste parasita são muito delgadas e 

pequenas, morfologicamente semelhantes aos parasitos do gênero Trichuris. O ciclo de vida da 

C.hepatica é direto; sem a presença de hospedeiros intermediários. 

Tradicionalmente, muitos autores consideram a capilaríase hepática uma doença rara. Entre 

os aproximadamente 40 casos de parasitismo causado pela C.hepatica encontrados na literatura, 

sete foram registrados em território brasileiro [8, 9, 30]. Ovos de C.hepatica já foram identificados 

nas fezes de indivíduos das populações indígenas brasileiras [10, 11].  

Os ovos podem ser ingeridos diretamente do solo ou de carcaças de animais mortos. 

Modelos animais têm sido usados para mostrar que as larvas da C.hepatica eclodem ao nível do ceco, 

penetram na mucosa atingindo os vasos sangüíneos de onde se dirigem ao sistema porta, através do 

qual chegam ao parênquima hepático. Finalmente, após 30 dias, completam o processo de 

maturidade tornando-se vermes adultos e começam a ovoposição no parênquima hepático do 

hospedeiro e morrem após poucas semanas. Os ovos fertilizados liberados pelas fêmeas no fígado se 

espalham em grupos ao redor das mesmas que morrem dentro de 30 a 40 dias. O ciclo de vida da 

C.hepatica, portanto, é auto-limitante, uma vez que os parasitas morrem dentro de 30 a 40 dias após 

a infecção. Seus ovos, no entanto, permanecem viáveis, porém imaturos, no parênquima hepático do 

hospedeiro por aproximadamente 120 dias. Nessa condição os ovos permanecem sem se 

desenvolverem e somente são liberados quando ocorre a digestão do fígado parasitado no trato 

digestivo do predador carnívoro, inclusive o homem [30], o qual eliminará os ovos nas fezes, ou 

quando ocorre a morte do hospedeiro com conseqüente decomposição da carcaça, com a liberação 
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dos ovos no meio externo [9,19], onde, sob condições apropriadas de umidade, temperatura e 

oxigênio, tornam-se embrionados e infectantes em um período de 28 a 30 dias, podendo então se 

espalhar pelo solo e contaminar água e alimentos [12].  

Como exposto, a infecção por C.hepatica aparentemente é perpetuada pela ingestão de ovos 

infectantes liberados do fígado após morte e decomposição do hospedeiro, por canibalismo ou por 

predação.  

As manifestações clínicas estão relacionadas à reação inflamatória causada no tecido 

hepático adjacentes aos parasitas e seus ovos. No caso do tecido hepático ocorre uma reação 

semelhante a que ocorre na hepatite viral, e a tríade clássica febre, hepatomegalia e eosinofilia 

costuma estar presente [13]. 

Há vários relatos na literatura desse parasito sendo encontrado no parênquima hepático de 

muitas espécies de mamíferos, tais como cães, gatos, suínos, macacos e coelhos, sendo mais 

comumente encontrado em roedores, especialmente nos ratos [9, 19]. Chieffi et al. (1981) 

encontraram 59% de parasitismo por C.hepatica em 205 murídeos (Rattus norvegicus e R. rattus) do 

município de São Paulo que foram necropsiados [20]. Ceruti et al. (2001) relataram a presença de 

C.hepatica no fígado de 36% de ratos (R. norvegicus) analisados, não sendo observados sinais 

sistêmicos de alterações compatíveis com insuficiência hepática, o que corrobora a hipótese de que 

os ratos atuam como hospedeiros primários da C.hepatica e como principais reservatórios do 

parasita em muitas áreas urbanas, porém existe uma série de outros reservatórios, inclusive 

silvestres [21]. São exemplos disso Canis latrans (coiote) [22], cães, gatos, suínos, coelhos, lebres, 

ungulados e primatas não humanos; ovos de C.hepatica foram também encontrados em insetos. 

Relatos da literatura mostram também esse parasito sendo encontrado em seres humanos 

[17, 8,16, 13]. Essa transmissão parece torna-se mais provável em locais onde as condições de 

higiene são precárias, principalmente para as crianças. Do relato de cerca de 40 casos de seres 

humanos infectados mundialmente, a grande maioria veio através de necropsias realizadas em 

vítimas de infecções graves [17,8]. Suspeita-se que os casos de menor gravidade usualmente passem 

despercebidos [22, 24, 15]. Existem várias razões para essa suspeita. A primeira, como dito acima, os 

médicos assistentes raramente pensam na C.hepatica como uma possibilidade de infecções em 

humanos, uma vez que a literatura dá a impressão de que a capilaríase hepática é uma doença 

excepcionalmente rara no homem. Também, as manifestações clínicas em casos leves 

provavelmente compartilhem os mesmos sinais e sintomas comuns a muitas outras patologias de 

menor importância.  Precisamos considerar que o principal obstáculo ao diagnóstico está relacionado 

ao ciclo de vida do parasito. Seus ovos não aparecem nas fezes do hospedeiro. Após a morte do 

hospedeiro os ovos ficam retidos em sua carcaça e necessita de 28 a 39 dias em repouso no meio 
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ambiente exposto às condições adequadas de umidade e temperatura para se tornarem 

embrionados e infectantes. Os vermes adultos têm uma vida curta e após a morte se desintegram, 

gerando no local uma lesão focal necro-inflamatória. Essa lesão contém restos de vermes mortos e 

ovos. Como resultado da reação inflamatória ocorre à resolução da lesão com conseqüente 

calcificação [25, 26, 27]. Durante esse processo é possível que haja algum grau de dor e 

hepatomegalia, assim como febre, esplenomegalia e eosinofilia periférica, sinais e sintomas que 

podem ser facilmente confundidos com outras síndromes infecciosas [28, 29, 30]. Assim sendo, a 

possibilidade de detecção desses casos dependerá muito do grau de suspeição da ocorrência da 

infecção pela C.hepatica para que se venha a confirmar o diagnóstico através de testes imunológicos.  

Um desses testes é a Imunofluorescência Indireta (IFI) feita através de cortes histológicos de 

fígado de ratos contendo parasitos e ovos, que além de não ser um exame muito complexo, tem boa 

praticidade e sensibilidade, dando, portanto, bons resultados [18,15].  

O presente estudo tem como objetivo usar esse método diagnóstico na pesquisa de 

portadores humanos da infecção. Trabalho de pesquisa realizado por Camargo et. al. em 2008 e 

publicado em 2010 [30] envolvendo 246 moradores de uma região ribeirinha localizada no estado de 

Rondônia – Brasil encontrou pelo método de IFI, testes positivos para diluição de até 1/150 para 

anticorpos contra C.hepatica em 13 indivíduos. Destes, dois, apresentaram teste positivo para 

diluições de até 1/500, o que os torna fortemente suspeitos de infecção pelo parasito. Foi a primeira 

pesquisa feita em nativos da floresta amazônica brasileira. Eram pessoas clinicamente saudáveis e 

além da sorologia foram feitas várias outras dosagens bioquímicas e ultrassonografia hepática e 

todos esses exames deram inalterados.   

Nos casos relatados em humanos e documentados em todo o mundo, os sinais clínicos mais 

comuns são febre persistente, hepatomegalia, leucocitose com eosinofilia, esplenomegalia, 

distensão abdominal e algumas vezes ascite e má-nutrição [9, 21].  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A infecção humana pela C.hepatica pode evoluir com gravidade e levar à morte por 

insuficiência hepática, consequente à fibrose do órgão devido à reação imune do hospedeiro à 

presença do parasito e seus ovos nesse órgão. Dois trabalhos brasileiros [18, 30] mostraram infecção 

em humanos pela C.hepatica, respectivamente na Bahia e Rondônia.  Dessa forma justifica-se um 

trabalho de pesquisa na zona urbana de Porto Velho, Rondônia, com essa mesma finalidade o que 

aumentará o conhecimento da epidemiologia dessa parasitose no Brasil.  
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3. OBJETIVOS 

 

Geral: 

Esse trabalho tem como objetivo pesquisar a presença de infecção pela C. hepatica em 

humanos da zona urbana da cidade de Porto Velho – Rondônia.  

 

Específicos  

 Estimar a soroprevalência da infecção pela  C.hepatica. 

 Fazer avaliação clínica, bioquímica e ultrassonografia hepática nos indivíduos que por 

ventura apresentarem imunofluorescência positiva para diluição de 1:500 para anticorpos 

contra C. hepatica. 

4. METODOLOGIA 
 

4.1 Descrição da metodologia 

 

O trabalho de pesquisa desenvolve-se em área urbana do município de Porto Velho, 

Rondônia, Brasil. Após realizado um recenseamento populacional de uma área delimitada entre os 

Bairros Tucumanzal, Mato Grosso, Roque, e Vila Tupi será delimitadas 5 áreas na qual será 

randomizados aproximadamente 20 % da amostra total da população da área correspondente. Os 

humanos randomizados e que aceitaram participar da pesquisa assinaram um termo de 

consentimento antes da coleta das amostras. Foi coletado, após assepsia local, através de punção 

venosa, de cada uma das pessoas que concordaram em participar, 10 mL de sangue que foram 

colocados em tubos secos. As amostras sanguíneas ficaram a temperatura ambiente durante 3 a 4 

horas e então foram centrifugadas a 3000 rpm durante 10 minutos. Cada amostra de soro resultante 

desse processo permanecerá em temperatura de – 20ºC até análise de exame sorológico no 

Laboratório de Patologia Experimental (LAPEX) da Fiocruz-Bahia, e no Centro de pesquisas em 

Medicina Tropical (CEPEM) de Porto Velho-Rondônia, para identificação.  

Segundo ASSIS (2004) [14], um padrão altamente específico de imunofluorescência é 

observado quando soro de ratos infectados experimentalmente com Capillaria hepatica são testados 

contra cortes parafinados ou congelados de fígados de ratos, também infectados 

experimentalmente, contendo vermes adultos e ovos desse parasito. Esse padrão é expresso pela 

fluorescência verde-maçã apresentada pelos órgãos internos dos vermes adultos e seus ovos, a qual 

persiste mesmo quando o soro é diluído nas concentrações de 1:400 e até 1:1600. 

Assim sendo, o teste de IFI pode ser recomendado para detecção precoce de infecção em 

humanos pela C. hepatica, naquelas situações clínicas em que isso se justifica ou em avaliações 
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epidemiológicas, uma vez que se trata de um método relativamente simples e barato e que 

demonstra uma excelente sensibilidade e especificidade. No entanto, na suspeita da capilaríase 

hepática esse método só é útil durante a infecção precoce, mas é justamente nessa fase, onde os 

sinais e sintomas podem suscitar maior grau de suspeição, sendo, portanto um excelente momento 

para que o diagnóstico seja feito. 

Para o presente trabalho a técnica desenvolvida para o teste de IFI para pesquisa de infecção 

pela C. hepatica, será de acordo com aquela proposta por ASSIS (2004) [14], que é descrita a seguir.  

Para a realização do exame sorológico as amostras de soro foram diluídas em solução salina 

tamponada (PBS) a 50% até uma concentração de 1:50 e testadas contra corte de fígado de ratos 

contendo vermes e ovos de C. hepatica fixados em parafina, no corte de 3 micrômetros, de acordo 

com técnica previamente proposta por ASSIS (2004) (14). Alguns autores sugerem que uma diluição 

do soro na proporção de 1:400 seja o ponto de corte para definir resultados falso positivos e 

verdadeiramente positivo. Portanto, reações que permanecem positivas para um soro na diluição a 

partir de 1:400 são verdadeiramente positivas.  

No presente trabalho, aqueles testes que se apresentarem positivos para o soro na diluição 

de 1:50 serão classificados como fracamente positivo (PI), medianamente positivo (PII) e fortemente 

positivo (PIII), de acordo com a intensidade da fluorescência avaliada de acordo com o critério de 

dois examinadores diferentes. Aquelas amostras de soro consideradas medianamente ou fortemente 

positivas na diluição de 1:50, serão retestadas na diluição de 1:500, isto é, em diluição maior do que 

aquela considerada como ponto de corte (1:400) com a finalidade de eliminar os casos falso 

positivos, como sugerido por Assis (2004) [14].  

Será realizado avaliação clínica, bioquímica e ultrassonografia hepática nos indivíduos que 

por ventura apresentarem imunofluorescência positiva para diluição de 1:500 para anticorpos contra 

C. hepatica.  

 

4.2 Cronograma  

 

Tabela 1: Relação das atividades realizadas para cada mês. 

Mês/Ano Atividade 

Agosto/2011 - Realizado o mapeamento da área da pesquisa. 

- Recenseamento da população-alvo. 

- Divulgação da pesquisa, através de panfletos, folder e orientações. 

Setembro/2011 - Recenseamento da população-alvo. 

- Divulgação da pesquisa, através de panfletos, folder e orientações. 
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Outubro/2011 - Recenseamento da população-alvo. 

- Divulgação da pesquisa, através de panfletos, folder e orientações. 

- Início da coleta de amostra sanguínea dos pacientes pré-selecionados.  

- Atendimento ambulatorial no Posto de Saúde do bairro. 

Novembro/2011 - Realização da captação de amostras sanguíneas dos indivíduos escolhidos 

randomicamente. 

- Execução de atendimento clínico para a população-alvo procurando 

sinais e sintomas clínicos que possam sugerir a infecção por Capillaria 

hepatica. 

Dezembro/2011 - Realização da captação de amostras sanguíneas dos indivíduos escolhidos 

randomicamente. 

- Execução de atendimento clínico para a população-alvo procurando 

sinais e sintomas clínicos que possam sugerir a infecção por Capillaria 

hepatica. 

Janeiro/2012 - Realização da captação de amostras sanguíneas dos indivíduos escolhidos 

randomicamente. 

- Execução de atendimento clínico para a população-alvo procurando 

sinais e sintomas clínicos que possam sugerir a infecção por Capillaria 

hepatica. 

Fevereiro/2012 - As amostras sanguíneas armazenadas, totalizando 481 amostras. 

Março/2012 - Contato com o laboratório de Patologia Experimental (LAPEX) da FioCruz-

Bahia, com o Doutor Zilton Andrade, para treinamento dos alunos da 

Faculdade São Lucas. 

Abril/2012 - Ida de dois alunos para treinamento na Fiocruz- Bahia, para aprender a 

técnica de IFI na instituição. 

Maio/2012 - Retorno dos alunos da FioCruz – Bahia, com blocos de tecidos 

contaminados com Capillaria hepatica. 

Junho/2012 - Treinamento dos alunos em Porto Velho-RO, para realização da IFI no 

CEPEM. 

- Preparação das lâminas contendo tecidos hepáticos contaminados com 

Capillaria hepatica, realizadas na Faculdade São Lucas. 

Julho/2012 - Finalizada a IFI nos soros dos pacientes da área 0. 

- Revisão ortográfica, gramatical e formatação do resultado parcial 

- Análise e interpretação dos dados coletados. 
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- Elaboração da discussão e conclusões  

- Fazer Apresentação em Power Point. 

- Apresentação para o orientador e correções  

- Apresentação oral à banca examinadora 

 

 

4.3 Aspectos Éticos 

 

 O projeto foi submetido à avaliação e “aprovado” junto a Comissão de Ética da 

Pesquisa da Faculdade São Lucas, com o número de protocolo Carta AP/CEP/551/10 na data de 

07/12/2010.  

 

5. RESULTADOS PARCIAIS - METODOLOGIA 

5.1  Área de estudo 

 

O trabalho de pesquisa desenvolve-se em área urbana do município de Porto Velho, 

Rondônia, Brasil. Localizado nos bairros Tucumanzal, Mato Grosso, Roque, e Vila Tupi, com perfil 

epidemiológico compatível com a transmissão de C. hepatica, sendo bairro antigo, com favela e 

população de baixa renda, próximos a uma Unidade Básica de Saúde, de uma Faculdade, escolas e 

vários tipos de estabelecimentos comerciais. 

 

5.2 Recenseamento 

 

O recenseamento foi realizado por acadêmicos de medicina, biologia e biomedicina da 

Faculdade São Lucas, no período de Agosto à Outubro de 2011, nos bairros Tucumanzal, Mato 

Grosso, Roque, e Vila Tupi. Foram recenseados um total de 2.349 habitantes em 513 domicílios 

visitados e colhidas informações como o nome de cada habitante do bairro em estudo, o endereço, a 

idade, o sexo, e se residia a mais de 1 ano no endereço. 

A delimitação da área em 5 zonas de estudo teve como objetivo facilitar o recenseamento e 

não concentrar a amostragem a uma única porção do bairro. Portanto, de um total de 2.349 

habitantes cadastrados, considerando-se uma prevalência estimada em 3% (portadores verdadeiros), 

e prevalência não prevista de 5 %, chegou-se a um N amostral de 400 pessoas. Foram acrescidos 20 

% para compensar eventual evasão ou recusa da população, assim, totalizando 481 habitantes. Esta 
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amostragem randômica foi dividida proporcionalmente pela população de cada área, como expresso 

na tabela 2. Foi atribuído 1 número a cada pessoa de cada área correspondente ( áreas 0, I, II, III, IV).  

 

 

Tabela 2: Relação da população cadastrada e randomizada por área na pesquisa. 

Local População 
cadastrada 

Porcentagem da amostra N amostral + 20% de 
evasão/recusa das pessoas 

A0 323  Habitantes 13,7 %  66  
A1 546  Habitantes 23,3 % 112 
A2 442  Habitantes 18,8 % 90 
A3 301  Habitantes 12,8 % 62 
A4 737  Habitantes 31,4 % 151 
TOTAL 2349  Habitantes 100 % 481 

 

5.3  Coleta de sangue humano 

 

As atividades de campo foram executadas em duas frentes, sendo uma na Unidade Básica de 

Saúde Oswaldo Pianna, na qual acadêmicos desenvolviam atendimento médico e orientações 

clínicas; e em outra, acadêmicos buscavam os pacientes em suas residências e assim realizando 

orientações médicas e coleta de sangue humano, sempre com supervisão de um profissional da 

saúde. Estas atividades foram realizadas de Outubro de 2011 à Janeiro de 2012. 

Após a orientação sobre a importância da pesquisa e a C. hepatica foram coletados os dados 

dos pacientes pré-cadastrados no recenseamento e estes assinaram um termo de consentimento 

antes da coleta das amostras. 

A coleta de sangue foi realizada após assepsia com álcool 70%, realizado o garrote com liga 

de látex e punção venosa na área da fossa cubital. A amostra de 10 mL foi colhida utilizando a técnica 

de coleta a vácuo em tubo seco. Após a coleta o sangue foi centrifugado a 3.000 RPM por 10 minutos 

e o soro aliquotado em tubo PVC e armazenado a -20ºC até o momento da análise. Tendo como 

responsável às biomédicas Juliana de Souza A. Aranha Camargo, e Natália Carrino, sendo auxiliadas 

por acadêmicos do curso de biomedicina da Faculdade São Lucas.  

De acordo com técnica previamente proposta por Assis (2004) [14], as amostras de soro 

serão diluídas em solução salina tamponada (PBS) a 50% até uma concentração de 1:50 e testadas 

contra corte de fígado de ratos contendo vermes e ovos de C.hepatica fixados em parafina. Aqueles 

testes que se apresentarem positivos para o soro na diluição de 1:50 serão classificados como 

fracamente positivo (PI), medianamente positivo (PII) e fortemente positivo (PIII), de acordo com a 

intensidade da fluorescência avaliada de acordo com o critério de dois examinadores diferentes. 
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Aquelas amostras de soro consideradas medianamente ou fortemente positivas na diluição de 1:50, 

serão testadas novamente na diluição de 1:500 e 1:1000, isto é, em diluição maiores do que aquela 

considerada como ponto de corte (1:400) com a finalidade de eliminar os casos falso positivos, como 

sugerido por Assis [14].  

A realização do exame sorológico das 481 amostras de soro iniciou-se em Julho de 2012, 

sendo que em abril de 2012 foi realizado o treinamento de alunos da Faculdade São Lucas no 

Laboratório de Patologia Experimental (LAPEX) da Fiocruz-Bahia – Centro de Pesquisa Aggeu 

Magalhães, aos cuidados do Prof. Dr. Zilton Andrade. Atualmente, está sendo realizado no Centro de 

pesquisas em Medicina Tropical (CEPEM) Porto Velho-Rondônia, na qual foi finalizada o 

processamento de 66 amostras, correspondendo a área 0. 

 

5.3.1 Descarte de Materiais 

  

Materiais pérfuro-cortantes foram descartados em Descarpack. Luvas e algodão em saco de 

lixo plástico branco leitoso de espessura 10 micra, segundo ABNT- NBR 9191/2002, todo o material 

foi encaminhado para Vigilância Sanitária, onde o mesmo será responsável pela eliminação do 

material. 

 

6. RESULTADOS PARCIAIS 

 

 Foram colhidas 481 amostras de sangue, devidamente processadas e armazenadas a -20º C 

no laboratório da Faculdade São Lucas. A sorologia (IFI) para quantificação da prevalência da infecção 

pela C. hepatica em humanos já foi iniciada, porém com as limitações ao tecido hepático contendo 

ovos de Capillaria, apenas a análise da área 0 foi finalizada, constituindo-se 13,7 % de toda a 

população da área em estudo, totalizando 66 sorologias. Destas amostras, 25 foram analisadas no 

Laboratório de Patologia Experimental (LAPEX) da Fiocruz-Bahia, aos cuidados do Dr. Zilton Andrade, 

com a participação dos alunos da FSL, e as outras 41 foram analisadas no Centro de Pesquisas em 

Medicina Tropical (CEPEM) - Porto Velho – Rondônia. 

Justifica-se o atraso na realização das sorologias, com processamento previsto inicialmente 

para Março e Abril de 2012, devido problemas de cunho pessoal de saúde apresentados pelo Prof. 

Dr. Zilton Andrade, fato este que o impossibilitou de receber os alunos na data estipulada para o 

desenvolvimento deste trabalho. Esperava-se concluir a tabulação dos dados sobre as sorologias de 

todas as áreas de estudos até o mês de junho de 2012. 
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Os cortes dos tecidos hepáticos de roedores contendo ovos de Capillaria hepatica (cedidos 

pela Fiocruz-Bahia) começaram a ser realizados no micrótomo da Faculdade São Lucas, no tamanho 

de 5 micrômetros, e após a constatação da sua não eficácia na visualização para a IFI, passou-se a 

utiliza o tamanho de 3 micrômetros. 

A análise das amostras sorológicas da área 0, foram realizadas na diluição de 1:50 para 

anticorpos contra a C. hepatica. Das 66 amostras desta área, 3 apresentaram-se positivas (sendo  3 

pessoas do sexo feminino, uma de 40 anos, outra de 48 anos e outra de 75 anos) durante 

visualização para IFI, realizado por 2 pesquisadores que classificaram como forte reatividade (Figura 

1). Posteriormente, após análise de todos os soros dos pacientes da pesquisa na diluição 1:50, será 

realizado a diluição de 1:500. Destas sorologias que por ventura apresentarem IFI positiva (infecção 

verdadeira para Capillaria hepatica), espera-se fazer o seguimento através da avaliação clínica, 

bioquímica e ultrassonografia hepática. 

 

Figura1: Demonstrando o padrão de fluorescência verde-maçã apresentada pelos órgãos internos dos vermes 
adultos e seus ovos em uma das amostras desta pesquisa. 
 

7. DISCUSSÃO 

A população-alvo cadastrada totalizou 2.349 pessoas, sendo composta por adulto-jovens, 

nascidos em Rondônia ou imigrantes que vivem em Porto Velho há aproximadamente 20 anos. O 

perfil sócio-cultural da população em estudo é bastante diversificado (classe média e baixa). A área 

estudada não possui saneamento básico, porém aproximadamente 85% da população referia possuir 

fossa séptica. Foi observado na localidade, igarapés poluídos, nos quais eram comum se observar 

crianças tomando banho. Há água encanada em 90 % das residências. A coleta de lixo é realizada 3 

vezes na semana, sem coleta seletiva. A geografia do local possui um relevo acentuando sendo que 
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95% das ruas são asfaltadas, áreas de mata nativa, com animais silvestres circulantes como Mucura 

(Didelphis marsupialis). Observou-se que 27 % dos participantes da pesquisa tinham o hábito de 

comer ou já tinha se alimentado de carne de caça (paca, cutia, etc). A população tem atividades 

laborativas associadas ao comércio, ao serviço público, empresas privadas, ou eram estudantes. 

Notou-se uma prevalência de malária, de 19% da população estudada. 

Ao analisar esses dados durante a pesquisa, todos os integrantes do projeto puderam colocar 

em práticas as teorias executadas durante o curso na área da saúde, desde Filosofia, para 

entendermos o quanto somos bem recebidos em determinados domicílios e outros não; a Bioética 

com o sigilo e respeito durante aplicação de questionário, a importância da pesquisa para a 

população, sem malefício a saúde da pessoa que prontamente aceitavam participar da pesquisa; 

dentre outras matérias como Semiologia, Clínica Médica, Infectologia, entre outras. E há de se 

destacar que paralelamente a esta pesquisa foi realizados estudos de infecção em roedores urbanos 

por C. hepatica. Assim, possibilitando a integração e a troca de conhecimento sobre o parasito, desde 

a sua epidemiologia, seu ciclo até as manifestações clínicas. Foi realizado um questionário com os 

acadêmicos envolvidos na pesquisa, sobre suas expectativas ao participarem de uma pesquisa 

científica, inter-relação entre acadêmicos de outros cursos (medicina, biologia e biomedicina), 

trabalho em equipe, entre outros, que possibilitou uma comunicação científica no XLIX Congresso 

Brasileiro de Educação Médica – COBEM- em Belo Horizonte- MG, 2011.  

O contato com a população, com os pacientes, as condições de moradias, a realidade na qual 

se desenvolve a comunidade que daqui alguns anos serão assistidas por estes pesquisadores, até 

então acadêmicos, mas que futuramente irão trabalhar nesta sociedade. Pessoalmente foi de grande 

aprendizado o contato não apenas com o paciente, mas com as condições de moradia, o dia-a-dia 

das famílias, pois em muitas tínhamos que retornar para coletar amostra de sangue de pessoas que 

não se encontravam no domicílio. Com este contato pode-se entender a necessidade de trabalhar 

com a prevenção da saúde, algo que não podemos observar nesta comunidade, e assim vindo a 

atuarmos já na fase da doença estabelecida, como em muitos casos em que atendemos na Unidade 

Básica de Saúde, casos de parasitoses, anemias, DST’s, hipertensos em uso irregular de medicação, 

diabetes descompensados, entre outros. 

A técnica utilizada no estudo é altamente específico para C. hepatica e os resultados 

confirmam a presença de anticorpos contra a Capillaria no perímetro urbano de uma cidade da 

Amazônia, assim como constatou o trabalho de Camargo et al (2008) [30] em uma população nativa 

da Amazônia Ocidental Brasileira. 

 Esta parasitose raramente parece induzir a doença, uma vez que nenhum dos pacientes 

analisados durante a coleta da amostra sorológica, ou durante atendimento clínico, apresentaram 
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sintomas de capilaríase. No entanto, um fato preocupante é observado que quando os indivíduos 

adoecem [13, 23,24], a evolução da doença é geralmente grave, podendo leva-lo a óbito [26].  

A prevalência encontrada na população-alvo deste estudo foi de 4,54%, até o momento (área 

0), foi fortemente positiva na diluição de 1:50 entretanto para a confirmação da positividade da 

infecção verdadeira da C. hepatica, ainda serão realizadas na diluição de 1:500, visando desta forma 

a comparação com o trabalho desenvolvido por Galvão (1979) [18], em uma área urbana de 

Salvador-Bahia.  

Em outro estudo com amostras de 60 trabalhadores do jardim zoológico de Viena, Juncker-

Voss [15] encontraram uma soroprevalência de 3,3% no soro diluído 1:40 pela técnica de IFI. Todos 

os trabalhadores soro positivo eram assintomáticos, sem alterações de enzimas hepáticas. Depois de 

dois meses, foi repetida a sorologia e o teste permaneceu positivo em apenas um dos pacientes. Para 

testar a precisão da ferramenta de diagnóstico, os soros dos pacientes foram testados por ELISA e 

pela técnica de IFI com antígenos contra Echinococus granulosus, E. multioculares, Toxocara canis, 

Schistosoma mansoni, Fasciola hepatica, Trichuris trichiura e Trichinella spiralis, não mostrando 

reações positivas e sugerindo uma alta especificidade do teste para C. hepatica. Os autores sugerem 

que as infecções por C. hepatica provenientes de carcaças de Mus musculus, que eram abundantes 

no jardim zoológico. Outra pesquisa está sendo realizada na mesma área para análise em roedores 

urbanos se estariam contaminados com C. hepatica, sendo dados que futuramente irão auxiliar a 

compreender a doença.  

Um estudo experimental com ratos Wistar [14] confirmou a excelente sensibilidade e 

especificidade da técnica de IFI e estima-se que a positividade começa 15 dias após a infecção e dura 

três meses. Nos casos de falso-positivos (ingestão de ovos não embrionados) reações são 

inicialmente positiva, diluições menores que 1:50, no entanto, com diluições iguais ou superiores a 

1:400 se confirme infecção positiva. Além disso, as infecções com mais de três meses de duração 

mostram reações negativas na IFI, sugerindo uma queda do nível de anticorpos que os ovos são 

destruídos no tecido hepático. Assim, podemos concluir que essas 3 pessoas do sexo feminino, uma 

de 40 anos, outra de 48 anos e outra de 75 anos, entraram em contato com os vermes de Capillaria 

há mais de 3 meses, e se após análise em diluições maiores, 1:500, permanecerem positivas, serão 

consideradas como pacientes com infecção verdadeira para Capillaria hepatica. Porém caso venham 

apresentarem-se reações negativas na IFI após diluição de 1:500, serão consideradas infecção 

espúria ( caso falso-positivo). 

 
8. CONCLUSÕES 

O estudo em questão se faz de grande importância, uma vez que foi identificada a ocorrência 

de infecção por Capillaria hepatica em uma população, ribeirinha da Amazônia Brasileira [30], bem 
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como contato com a Capillaria em uma cidade de médio porte como da Amazônia Ocidental 

Brasileira, Porto Velho-Rondônia-Brasil. 

 Aspectos culturais, tais como a dieta (que inclui as vísceras de animais silvestres) e a falta 

total de saneamento sugerem que, no futuro, uma perspectiva sombria de controle inadequado para 

a disseminação da doença. Apesar da infecção por C. hepatica mostrar um baixo nível de 

patogenicidade, a capilaríase é grave o suficiente para ser considerada uma patologia diferente do 

regional de inúmeras outras doenças que podem causar febre e hepatoesplenomegalia, como 

hepatite e a malária. Saneamento básico, juntamente com a orientação educativas relacionadas à 

higiene e preparo dos alimentos (cozinhar alimentos e evitar a ingestão de vísceras de animais 

silvestres) pode ajudar a controlar esta endemia.  

 Assim, se faz necessário continuar o exame sorológico e tabular os dados para publicação 

futura em congressos nacionais e internacionais sobre a importância de se estudar e conhecer esta 

parasitose. 

O trabalho está no início do processamento dos resultados, sendo que serão tabulados todos 

os dados e realizados produções científicas para divulgação desse estudo sobre a prevalência 

Capillaria hepatica em Porto Velho-Rondônia, e assim se destacando como sendo o segundo trabalho 

executado no Brasil com uma amostra relevante de indivíduos analisados. Espera-se no final de todo 

trabalho ser o terceiro trabalho brasileiro a demonstrar infecção por C. hepatica [18,30]. 

A oportunidade concedida a este acadêmico de iniciação científica foi de grande 

aprendizado. O contato com a pesquisa, na elaboração do projeto junto ao orientador, como a 

liderança de uma equipe composta por 20 acadêmicos, mas o apoio de técnicos, graduandos e 

doutores; oportunidade de desenvolver tanto o trabalho de campo com contato não apenas com o 

indivíduo da pesquisa, mas com sua realidade sócio-cultural durante a coleta de dados e 

atendimento clínico (ambulatorial ou na residência, sempre supervisionado por um médico); o 

processamento das amostras sorológicas e técnica de Imunofluorescência Indireta em serviços de 

referência estadual (CEPEM, Laboratório da Faculdade São Lucas) e nacional (FioCruz-Bahia); o 

desenvolvimento de produção científica, como comunicações em congressos; entre outras 

oportunidades que infelizmente não são oferecidas durante a graduação, foi de grande aprendizado 

científico, intelectual e pessoal. 
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PERCEPÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO MEDIANTE PARTICIPAÇÃO EM TRABALHOS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA.  

 

¹Jéssica Carolinne Damasceno e Silva,¹ Lauro Prado Barros, ¹Daniele Iop de Oliveira, 

²Elierson José Gomes da Rocha, ² Hélia Cardoso Gomes Rocha , ³Luís Marcelo Aranha Camargo. 

1- Acadêmicos medicina FSL; 2-FSL; 3- ICB5/USP-RO, email: spider@icbusp.org  

 

Introdução: As atividades extracurriculares tendem a enriquecer os conhecimentos adquiridos na 

graduação. Sendo assim, é importante a auto-avaliação do acadêmico, como uma forma de modular 

o aprendizado. Metodologia: O presente trabalho faz uma avaliação qualitativa e quantitativa do 

desempenho acadêmico, através da aplicação de um questionário a acadêmicos graduandos dos 

cursos de medicina, biomedicina e biologia, no início e outro após dois meses de participação em um 

projeto de pesquisa fomentado pela FAPESP, cujo título é: “Estudo sobre a prevalência da Capillaria 

hepatica em Porto Velho, Rondônia, Brasil”. São realizadas consultas médicas e coletas de amostras 

sanguíneas da comunidade (500 pessoas), e coletados ratos para posterior exame do fígado. Os 

questionários (aprovados pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade São Lucas) continham 

questões de múltipla escolha, relacionadas às motivações, inter-relação entre alunos, percepção e 

expectativa que eles teriam em participar de um projeto de pesquisa. Resultados: Dos dezenove 

alunos participantes 79% já haviam participado de atividades extracurriculares. Antes de iniciarem o 

trabalho 53% dos alunos consideravam-se despreparados para atender os clientes e após dois meses 

de participação na pesquisa 100% consideram-se preparados (p=0,00057). No inicio da pesquisa 74% 

dos acadêmicos declaravam ter facilidade para o trabalho em equipe, e durante o desenvolvimento 

das atividades 95% já se percebiam com muita facilidade para o trabalho em equipe (p=0,03955). 

Sobre o que os acadêmicos achavam ser a contribuição à comunidade na qual se realizava a 

pesquisa, no início 58% acreditavam poder levar alguma assistência e Identificar as necessidades da 

saúde da população, e durante o desenvolvimento do projeto 84% relatavam perceber claramente 

haver atingido esse objetivo (p=0,03881). Conclusão: A busca de conhecimentos extracurriculares em 

projetos de iniciação científica oferece um desenvolvimento acadêmico que apenas a graduação não 

qualifica. É de suma importância, em especial na área da saúde, este preparo do graduando, pois lhe 

permite obter maior facilidade para interagir com o paciente e perceber suas necessidades, melhora 

nas relações interpessoais, mais preparo para participar de equipes multiprofissionais, além da 

oportunidade de colocar em prática os conhecimentos obtidos no curso de graduação. FOMENTO 

FAPESP 2010/15718-6   
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Folder de divulgação da pesquisa a população em estudo. 
PROJETO Capillaria hepatica 

O principal objetivo desta pesquisa é identificar a presença de infecção pela C.hepatica em 
humanos e em roedores na zona urbana de Porto Velho, Rondônia. 

 
O que é Capillaria hepatica? 

 É considerada por muitos autores como uma doença rara. É causada por um verme 
denominado  C. hepatica  que atinge o intestino, vias aéreas e principalmente o fígado, não somente 
do homem, mas também de animais roedores, como ratos urbanos. A infecção por C. hepatica  no 
fígado em um grau elevado pode levar à morte. 
 
Como  o individuo pode contaminar-se? 

- Contato com fezes de roedores, como ratos. 
-  Comer animais de caça, como: cutia, paca, tatu, capivara, entre outros. 

 
 Como podemos prevenir-se: 

-  Fazer a higiene do local de forma a prevenir a presença de roedores. 
-  Evitar andar descalço em locais suspeitos de presença de ratos. 
-  Evitar comer comidas de caça. 

 
Como o projeto de pesquisa será realizado: 

-  Será realizado um recenseamento de todos os habitantes da área de estudo. 
-  Após o levantamento populacional será realizada um sorteio aleatório de todos os 
habitantes, sendo convidadas a participar um total de, aproximadamente 20 % dos 
habitantes cadastrados. 
- Serão coletados o sangue dos moradores que voluntariamente participarem da pesquisa, 
para verificar se há infecção por C.hepatica ou se já tiveram contato com o parasita.  
-  Os alunos de medicina da Faculdade São Lucas juntamente com os Médicos Dr.  Rocha e Dr. 
Luís Marcelo  farão atendimentos gratuitos, à população que participar voluntariamente da 
pesquisa, bem como a toda comunidade, aos finais de semana no Posto de Saúde Oswaldo 
Piana e Hospital Santa Marcelina.   

 
Quais são benefícios para a comunidade? 

- É importante a participação da população, pois assim conseguiremos identificar se há ou 
não contaminação através de roedores por Capillaria hepatica , no intuito de sanar futuros problemas 
que podem vir a comprometer a saúde pública. 
 
REALIZAÇÃO:     Faculdade São Lucas em parceria com ICB5-USP. 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS -INFORMAÇÃO 
 
________________________________________________________________________ 
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 
1. NOME DO PACIENTE 

.:............................................................................. ........................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M      F  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ................................................................................. Nº .......... APTO: .................. 
BAIRRO:  .........................................................CIDADE  ............................................................. 
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CEP:.....................................                            TELEFONE: (...........) ..................................... 
 
2.RESPONSÁVEL LEGAL ............................................................................................................. 
   NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ............................................................... 
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Rondônia, Brasil".Eu discuti com o Dr. (Luís Marcelo Aranha Camargo) (endereço FRANCISCO 
PRESTES 1234 – Monte Negro, telefone 3530-2053) sobre a minha decisão em participar nesse 
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos de coleta de 
sangue – punção venosa de 10 ml de sangue PARA DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO POR CAPILARIA 
HEPATICA , que implica em pequeno desconforto na hora da coleta de sangue. Fica garantido a 
confidencialidade e o esclarecimento permanente. Os dados obtidos serão utilizados em publicações 
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participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
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perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste serviço. 
 
Porto Velho,         de                         de 2011.      
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Assinatura por extenso do sujeito da pesquisa ou responsável legal   
 
____________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador e carimbo   
 
 
 
 

Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade são Lucas. 

 



    

87 
 

 
 

 

 



    

88 
 

RELATÓRIO PIBIC/FSL 

INVESTIGAÇÃO DE COMPLEXOS DE LEISHMANIA ATRAVÉS DE PCR MULTIPLEX EM 

FLEBOTOMÍNEOS CAPTURADOS DE ASSIS BRASIL, AC 

 

Orientador: Carolina Bioni Garcia 

Bolsista: Ana Paula de Azevedo dos Santos 

RESUMO 

A leishmaniose tegumentar americana é uma doença infecto parasitaria causada por um 

protozoário do gênero Leishmania que se multiplica em certos vertebrados considerados 

reservatórios da doença. É transmitida ao homem pela picada de insetos hematófagos da subfamília 

Phlebotominae, que se alimentaram previamente de um reservatório infectado. Está entre as 

doenças infecciosas e parasitárias de maior incidência no mundo, com registro anual de dois milhões 

de casos. No Brasil a LTA ocorre em todos os estados, notando-se nos últimos anos o crescimento da 

doença na região Norte, neste cenário destaca-se o município de Assis Brasil-AC com incidência 

média nos casos de LTA de 1.098 casos/100.000 habitantes entre os anos de 2001 a 2010. Este 

estudo objetivou detectar quais os possíveis complexos de leishmania poderiam estar envolvidos no 

ciclo epidemiológico da LTA em Assis Brasil-AC. As fêmeas de flebotomíneos coletadas no período de 

2009 e 2010 em Assis Brasil foram agrupadas em 282 pools (2-20 indivíduos) e então realizada a 

extração de DNA, após submetidos à amplificação por PCR para o gênero Leishmania spp.. Dos 282 

pools, 44 pools apresentaram-se positivos para essa PCR com produtos de amplificação de 120 pb, 

dos quais 25 pools corresponde a Lu. davisi e 19 a Lu. auraensis.  Para determinar a os possíveis 

complexos envolvidos, as amostras de DNA extraídas dos 44 pools dos flebotomíneos naturalmente 

infectados foram analisadas através da técnica PCR-Multiplex com os iniciadores LB-3C que 

corresponde ao Complexo Leishmania braziliensis, LM-3A complexo de L.(L.) amazonensis e LC-3LA 

complexo de L. chagasi, dos iniciadores testados os 44 pools apresentaram-se positivos para o 

complexo LB-3C que corresponde do ao Complexo Leishmania braziliensis. 

Palavras-chave: Leishmania, Flebotomíneo, PCR, PCR-Multiplex.  
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ABSTRACT 

 

The Cutaneous Leishmaniasis is an infectious disease caused by parasitic protozoa of the 

genus Leishmania which multiplies in certain vertebrates considered reservoirs of the disease. It is 

transmitted to humans by the bite of hematophagous insects of the subfamily Phlebotominae that 

are fed from a reservoir previously infected. It is among the infectious and parasitic diseases of 

highest incidence in the world, with record annual two million cases. In Brazil, the LTA occurs in all 

states, noting the growth of disease in the North in recent years, especially the city of Assis Brazil-AC 

with average incidence of cases of ACL 1098 cases per 100,000 inhabitants between the years 2001 

to 2010. This study aimed to detect possible complex which leishmania could be involved in the 

epidemiological cycle of ATL in Assis Brazil-AC. The female sand flies collected between 2009 and 

2010 in Assis Brazil, were grouped in 282 pools (2-20 individuals) and then performed DNA 

extraction, after subjected to PCR amplification for the genus Leishmania spp.. Of the 282 pools, 44 

pools were positive for this PCR amplification products of 120 bp, of which 25 pools correspond to 

Lu. davisi and 19 to Lu. auraensis. To determine the possible complex involved, the samples of DNA 

extracted from pools of 44 naturally infected sandfly were analyzed by Multiplex-PCR with primers  

corresponding LB-3C complex to Leishmania braziliensis, LM-3A complex L. (L) amazonensis LC-3LA 

complex L. chagasi, initiators of the 44 pools tested were positive for the LB-3C complex which 

corresponds to the Leishmania braziliensis complex. 

 

Keywords: Leishmania, sand flies, PCR, PCR-Multiplex. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Leishmaniose Tegumentar Americana é uma doença causada por um protozoário do 

gênero Leishmania que se multiplica em certos vertebrados considerados reservatórios da doença. O 

parasito é transmitido ao homem pela picada de insetos hematófagos da subfamília Phlebotominae, 

que se alimentaram previamente de um reservatório infectado. Está entre as doenças infecciosas e 

parasitárias de maior incidência no mundo, com registro anual de dois milhões de casos. A doença 

ocorre em aproximadamente 88 países nas Américas, África, Índia, Ásia e Mediterrâneo; nestas 

regiões, atingem mais de 14 milhões de pessoas, com estimativa de que existam cerca de 350 

milhões de indivíduos vivendo em área de risco (ANDRADE, 2010). 

 No Brasil a LTA ocorre em todos os estados, notando-se nos últimos anos um crescimento da 

doença na região Norte. Segundo o Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN, 2011) 

em 2010 foram registrados 21.981 casos de leishmaniose no País. No Brasil a relação da quantidade 
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de notificações, em ordem decrescente por região, estabelece Nordeste, Norte, Centro-Oeste, 

Sudeste e Sul. As duas primeiras concentram mais de 70% do total de casos notificados. 

Há diferentes subgêneros e espécies de Leishmania, sendo as mais importantes no Brasil: 

Leishmania (Leishmania) amazonensis, distribuída pelas florestas primárias e secundárias da 

Amazônia (Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins, e sudeste do Maranhão), particularmente em áreas 

de igapó e de floresta tipo “Várzea”. Sua presença amplia-se para o Nordeste (Bahia), Sudeste (Minas 

Gerais e São Paulo) e Centro-Oeste (Goiás). Leishmania (Vianna) guyanensis, aparentemente limitado 

ao Norte da Bacia Amazônica (Amapá, Roraima, Amazonas e Pará) e estendendo-se pelas Guianas, é 

encontrado principalmente em florestas de terra firme – áreas que não se alagam no período de 

chuvas. Leishmania (Vianna) braziliensis, tem ampla distribuição do Sul do Pará ao Nordeste, 

atingindo também o centro Sul do país e algumas áreas da Amazônia, a infecção é usualmente 

encontrada em áreas de terra firme (FUNASA, 2002). 

Segundo a Funasa (2002), o reservatório varia conforme a espécie de Leishmania: Leishmania 

(Leishmania) amazonensis, tem como hospedeiros naturais vários marsupiais, principalmente o 

roedor “rato-soiá” (Proechymis), além do Oryzomys que às vezes, apresenta o parasita na pele sem 

lesões cutâneas.  Leishmania (Vianna) guyanensis, vários mamíferos selvagens foram identificados 

como hospedeiros naturais, tais como: a preguiça (Choloepus didactilus), o tamanduá (Tamanduá 

tetradactyla), marsupiais e roedores. A infecção animal é geralmente inaparente, com parasitas 

encontrados na pele e vísceras. Leishmania (Vianna) braziliensis, até o momento, não conseguiu 

identificar animais silvestre como reservatório. No entanto, é frequente o encontro de várias 

espécies de animais domésticos como o cão, equinos, mulas e roedores domésticos ou sinantrópicos 

albergando em proporção expressiva o parasita. 

O vetor transmissor da LTA pode pertencer a várias espécies de flebotomíneos, conhecidos 

como: Mosquito palha, cangalhinha, tatuquira, mulambinho, catuqui e outros. De diferentes gêneros 

(Psychodopigus, Lutzomyia), dependendo da localização geográfica. Assim como os reservatórios, os 

vetores também mudam de acordo com a espécie de Leishmania, e são importantes na indicação de 

áreas endêmicas (BASANO & CAMARGO, 2004). 

Um dos desafios para o controle e diagnóstico da Leishmaniose é o conhecimento das 

condições epidemiológicas em cada região, especialmente o estudo da distribuição e frequência da 

fauna flebotômica e identificação das espécies de Leishmanias relacionadas com formas peculiares 

da doença. A evolução do conhecimento em técnicas que viabilizem este tipo de procedência tornará 

factíveis avaliações terapêuticas, prognósticas e profiláticas. Poderá possibilitar ainda um melhor 

conhecimento da história natural da leishmaniose, e até mesmo uma reavaliação de classificações 

taxonômicas vigentes. 
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2. METODOLOGIA E RESULTADOS PRÉVIOS 

 

2.1. AMOSTRAS DE FÊMEAS DE FLEBOTOMÍNEOS  

As fêmeas de flebotomíneos utilizadas para esse estudo foram coletadas no município de 

Assis Brasil, Acre (S 10 
o 

56’29’ ’e W 69º 34’38’’¨), na tríplice fronteira Brasil/Peru/Bolívia, a 1.150 

km da base da USP na cidade de Monte Negro, Rondônia. F o r a m  utilizadas armadilhas 

luminosas do tipo CDC em pontos fixos de coleta ao longo do rio Acre (a jusante) para acesso na 

época de chuva e quatro pontos fixos em ramais próximos ao rio Acre (a montante) para 

época de seca. A captura de fêmas de flebotomíneos registrou uma abundancia de flebotomíneos e 

uma ampla diversidade de fauna totalizando 2651 espécimes coletados no período de agosto/2009 a 

setembro de 2010. 

Do total de espécimes capturados, 2651 fêmeas de flebotomíneos foram agrupadas em 282 

pools (variando entre 2-20 indivíduos) para submissão da extração de DNA e amplificação por PCR 

segundo Oliveira et al. (2005). Portanto, para determinar a taxa de infecção natural, as amostras de 

DNA extraídas dos pools dos flebotomíneos foram amplificadas a partir de um fragmento de 

aproximadamente 120pb, utilizando os iniciadores 5’-GGG(GT)AGGGGCGTTCT(G/C)CGAA-3’ e 5’-

(G/C)(G/C)(G/C)(A/T)CTAT(A/T)TTACACCAACCCC3’, dirigido para a região conservada do minicírculo 

de kDNA entre todas as espécies de Leishmania sp. 

Nesse estudo foi possível detectar 44 pools positivos distribuídos nas fêmeas de L. davisi (25 

pools positivos), L. auraensis (19 pools positivos).  

Esse trabalho inicial foi realizado pela equipe ICB-5 e Faculdade São Lucas no período de 

vigência da Bolsa de Iniciação Científica (CNPq) do acadêmico de medicina Edicarlos Cavalcante. 

2.2. IDENTIFICAÇÃO DOS COMPLEXOS DE LEISHMANIAS NOS POOLS POSITIVOS DE FÊMEAS DE 

FLEBOTOMÍNEOS  

              Para determinar a taxa de infecção natural, as amostras de DNA extraídas dos pools dos 

flebotomíneos foram analisadas através da técnica PCR Multiplex de acordo com Harris et al. (1998). 

Os complexos se distinguem em Primers com iniciadores distintos para cada espécie de Leishmania, 

com as sequências: Complexo Leishmania braziliensis LB-3C 5’-CGT (C/G)CC GAA CCC CGT GTC-3’; 

Complexo Leishmania mexicana LM-3A 5’-GCA CCG CAC CGG (A/G)CC AC-3’; Complexo Leishmania 

donovani (LC-3L) 5’-GCC CGC G(C/T)G TCA CCA CCA T-3’ e uma seqüência conservada aos três 

complexos LU-5A 5’-TTT ATT ATG CGA AAC TTC-3’. 
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Para a amplificação do DNA obtido segundo o item 2.1 foi preparado uma mistura (MIX). O 

MIX foi preparado conforme a quantidade de amostras e utilizando-se materiais estéreis. Foi 

preparado uma mistura de reação contendo 50 mM KCl, 10 mM de TRIS (pH 8,3), 200μM de cada 

dNTP, 1,5 mM de MgCl2, 0,4 μM do Primer 5’ LU-5A, 0,2 Μm de cada  Primer 3’ (LB-3C, LM-3A e LC-

3L), 0,04 U da Taq polimerase por μl.   

A amplificação foi processada em aparelho termociclador automático, utilizando o seguinte 

ciclo: desnaturação inicial a 95º C por cinco minutos, seguido de 35 repetições de: desnaturação a 

95º C por 30 segundos, anelamento a 54º C por 55 segundos e extensão a 72º C por 30 segundos. A 

extensão final foi de 72º C por 5 minutos.   

Para todas as reações foi utilizado controle negativo de DNA de flebotomíneos machos, e 

controle positivo de DNA flebotomíneos mais DNA de cepas de L.(V). braziliensis M 2904, L. (L.) 

amazonensis PH8 (IFLA/BR/67/PH8)  e L. chagasi  PP 75.    

Os produtos amplificados pela PCR utilizando iniciadores que amplificam fragmentos de 

tamanho diferentes foram analisados através de eletroforese em gel de agarose 2% corados com 

brometo de etídio e examinados em exposição à luz ultravioleta (UV). A documentação fotográfica 

dos resultados das eletroforeses foi realizada em equipamento fotodocumentador de géis Gel Logic 

100 Imaging System e armazenada em arquivos digitais no formato JPG por meio do software 

processador de imagens (Kodak Molecular Imaging, versão 4.5).  Foram considerados positivos os 

fragmentos amplificados nos tamanhos de 146-149 pb para o Complexo de L. braziliensis, 218-240 pb 

para Complexo de L. mexicana (amazonesis) e 351-397 pb para Complexo L. donovani (chagasi).  

3. CRONOGRAMA EXECUTADO 

Atividade MESES 

Revisão de literatura científica 01/02/03 

Separar e organizar os pools positivos 02/03/04 

Realizar a compra dos reagentes 01 

Padronização da Técnica de PCR Multiplex 

com os controles L. (L.) amazonensis, L. (V.) 

braziliensis e L. chagasi 

03/04 

Identificação de espécie de Leishmania em 

25 pools de L. davisi 

04/05/06 

Redação do relatório parcial 05/06 

Identificação de espécie de Leishmania em 

19 pools de L. auraensis 

07/08/ 

Organização de dados obtidos e análise dos 10/11 
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resultados 

Redação do relatório final 10/11/12 

 

 

4. RESULTADOS  

Dos 2651 fêmeas de flebotomíneos capturados no município de Assis Brasil (Acre), no 

período de fevereiro de 2010 a junho de 2010 (Tabela 1), nas localidades do Rio Acre e Ramal do 

Museu, foi obtido um total de 282 pools, dos quais 44 pools apresentaram-se positivas pela técnica 

de PCR para o gênero Leishmania spp.,  apresentando produtos de amplificação de 120 pb. Do total 

dos 44 pools de insetos naturalmente infectados os que apresentaram positividade pela técnica de 

PCR foram 25 pools correspondem a Lu. davisi e 19 a Lu. auraensis (Tabela 2). Durante o período de 

vigência da Bolsa de Iniciação Científica (CNPq) do acadêmico de medicina Edicarlos Cavalcante as 

coletas ocorreram na margem esquerda do Rio Acre no mês de fevereiro (período chuvoso), 

enquanto no Ramal do Museu as coletas foram realizadas no mês de abril (período de estiagem).  

A localidade do Rio Acre apresenta maior número de pools infectados por Leishmania 

quando comparado ao Ramal do Museu. O Rio Acre tem o total de 40 (90,9%) pools enquanto o 

Ramal do Museu apresenta somente 4 pools (9,1%) (Tabela 3).  Observa-se que as fêmeas de 

flebotomíneos infectadas capturadas no período chuvoso (fevereiro) prevalecem em relação aos 

flebotomíneos infectados capturados no período de estiagem (abril).  
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TABELA 1: Relação de machos e fêmeas de flebotomíneos coletados no as margens do Rio Acre e Ramal do Museu de Assis Brasil, AC. Brasil no período de 2009-2010.  

Subgênero e Grupo Espécie ♂ ♀ Total % 

 Brumptomyia spp. 0 11 11 0,18% 

 Brumptomyia avellari (Costa Lima, 1932) 15 0 15 0,25% 

 B. brumpti (Lerrousse, 1920) 2 0 2 0,03% 

 B. pentacantha (Barreto, 1947) 23 0 23 0,38% 

Evandromyia (Mangabeira, 1941) Lutzomyia monstruosa (Floch e Abonnenc, 1944) 1 6 7 0,12% 

 L. tarapacaensis (Le Pont,Torrez-Espejo & Galati, 1996) (a) 10 24 34 0,57% 

 L. georgii (Freitas e Barret, 2002) (a) 0 7 7 0,12% 

Lutzomyia (França, 1924) L. flabellata (Martins & Silva, 1964) 5 0 5 0,08% 

 L. evangelistai (Martins & Fraiha, 1971) (a) 0 6 6 0,10% 

 L. sherlocki (Martins, Silva & Falcão, 1971) 76 67 143 2,39% 

Micropygomyia (Barreto, 1962) L. micropyga (Mangabeira, 1942) 1 0 1 0,02% 

Nyssomyia (Barreto, 1962) L. antunesi (Coutinho, 1939) (b) 31 104 135 2,25% 

 L. flaviscutellata (Mangabeira, 1942) (b)  13 1 14 0,23% 

 L. reducta (Feliciangeli et al., 1988) (a,b) 5 0 5 0,08% 

 L. richardwardi (Ward & Ready 1975) 1 37 38 0,63% 

 L. shawi (Fraiha, Ward & Ready, 1981) 54 120 174 2,90% 

 L. umbratilis  (Fraiha & Ward, 1977) (b) 0 4 4 0,07% 

 L. whitmani  (Antunes & Coutinho, 1939) (b) 60 73 133 2,22% 

 

 

Continuação Tab. 1 
     

Subgênero e Grupo Espécie ♂ ♀ Total % 

 L. yuilli yuilli (Young & Porter, 1952) 17 51 68 1,13% 

 L. christenseni  (Young & Duncan, 1994) (a) 2 0 2 0,03% 

Pintomyia (Costa Lima, 1932) L. calcarata (Martins & Silva, 1964) 7 1 8 0,13% 
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Pressatia (Mangabeira, 1942) L. choti (Floch e Abonnenc, 1941) 396 27 423 7,06% 

 L. triacantha (Mangabeira, 1942) 3 0 3 0,05% 

Psathyromyia (Barreto, 1962) L. abonnenci (Floch e Chassignet, 1947) 1 0 1 0,02% 

 L. campbelli (Damasceno, Causey & Arouck, 1945) 1 1 2 0,03% 

 L. dendrophyla (Mangabeira, 1942)  76 14 90 1,50% 

 L. lutziana (Costa Lima, 1932) 32 8 40 0,67% 

 L. punctigeniculata (Floch & Abonnenc, 1944)  1 0 1 0,02% 

 L. shannoni (Dyar, 1929) 5 5 10 0,17% 

 L. ayrozai (Barreto e Coutinho, 1940) (b) 0 3 3 0,05% 

 L. bispinosa (Fairchild & Hertig, 1951) (a) 0 2 2 0,03% 

 L. carrerai (Barreto, 1946) 7 27 34 0,57% 

 L. davisi  (Root, 1934) (b) 405 867 1272 21,25% 

 L. geniculata (Mangabeira, 1941) (a) 20 74 94 1,60% 

 L. hirsuta (Mangabeira, 1942) (b) 30 57 87 1,45% 

 L. lainsoni (Fraiha H., Ward RD, 1974) 1 2 3 0,05% 

 

 

Continuação Tab. 1 
     

Subgênero e Grupo Espécie ♂ ♀ Total % 

 L. llanosmartinsi (Fraiha H., Ward R. D., 1980) 4 0 4 0,07% 

 L. paraensis (Costa Lima, 1941) (b) 1 4 5 0,08% 

 L. yucumensis (Le Pont et al., 1986) (a) 61 69 130 2,17% 

Sciopemyia (Barreto, 1962) L. preclara (Young & Arias, 1984) 11 9 20 0,33% 

 L. servulolimai (Damasceno & Causey, 1945) (a) 1 3 4 0,07% 

 L. sordellii (Shannon & Del Ponte, 1927) 5 1 6 0,10% 

Trichophoromyia (Barreto, 1962) L. auraensis (Mangabeira, 1942) 1437 704 2141 35,8% 

 L. melloi  (Young & Pérez, 1994) (a) 1 0 1 0,02% 



    

96 
 

 L. ubiquitalis (Mangabeira, 1942) (b) 54 23 77 1,30% 

Vinnamyia (Mangabeira, 1942) L. furcata (Mangabeira, 1941) (b) 0 5 5 0,08% 

Grupo Aragaoi (Theodor, 1965) L. abunaensis (Martins, Falcão & Silva, 1962) (a) 7 0 7 0,12% 

 L. aragaoi (Costa Lima, 1932) 104 44 148 2,47% 

 L. brasiliensis (Costa Lima, 1932) (a) 3 0 3 0,05% 

Grupo Dreisbachi (Causey & Damasceno, 1945 L. dreisbachi (Martins & Falcão, 1970) (a) 1 0 1 0,02% 

Grupo Migonei (Theodor, 1965) L. andersoni  (Le Point e Desjeux, 1988) (a) 6 5 11 0,18% 

 L. baculus (Martins & Silva, 1965) 4 1 5 0,08% 

 L. migonei (França, 1920) (b) 2 1 3 0,05% 
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Continuação Tab. 1 

   

  

Subgênero e Grupo Espécie ♂ ♀ Total % 

 L. sallesi (Galvão & Coutinho, 1939) 1 1 2 0,03% 

 L. termitophila (Martins, Falcão & Silva, 1964) (a) 6 9 15 0,25% 

 L. walker (Newstead, 1914) 4 3 7 0,12% 

 L. williamsi  (Damasceno, Causey e Arouck, 1945) (a) 1 2 3 0,05% 

Grupo Oswaldoi (Theodor, 1965) L. longipennis (Barretto, 1946) 3 3 6 0,10% 

 L. villelai (Mangabeira, 1942) 0 1 
1 0,02% 

 L. peresi (Mangabeira, 1942) 1 0 
1 0,02% 

Grupo Saulensis (Lewis etal, 1977) L. saulensis (Floch & Abonnenc, 1944) L. saulensis 14 45 
59 0,98% 

 
L. wilsoni (Damasceno e Causey, 1945) (a) 11  47 

58 0,97% 

Grupo Verrucarum (Theodor, 1965) L. nevesi (Damasceno & Arouck, 1956) 24 44 
68 1,13% 

 
L. serrana (Damasceno & Arouck, 1949)  55 13 

68 1,13% 

Espécies novas  L. spn. 1   201 0 
201 3,35% 

 
L. spn.2  2 0 

2 0,03% 

Total  3335 2651 5986 100,00% 

(a) The first time for Acre 

(b) Sandfly vectors of American cutaneous leishmaniasis 
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TABELA 2: Resultado da análise molecular por PCR para o gênero Leishmania spp de fêmeas de flebotomíneos coletados em Assis Brasil, Acre, Brasil no período de 2009-

2010. 

       Espécies 
Total de 

Fêmeas 

% Por Espécie Total de 

pools 

Pools positivos (%) 

(Geral) 

Pools  positivos 

por espécie 

     Resultado poolscren 

     TEI%              IC 95% 

 Brumptomyia spp.  11        0.41%          2       

Lu. amazonensis (Root, 1934) 15        0.57%          2       

Lu. andersoni (Le Point e Desjeux, 1988) 5        0.19%          1       

Lu. antunesi (Coutinho, 1939) 104        3.92%          12       

Lu. aragaoi (Costa Lima, 1932) 44        1.66%          5       

Lu. auraensis (Mangabeira, 1942) 704        26.55%         45       19 (6.73%)         42.2%        0,35     0,20-05 

Lu. ayrozai (Barreto e Coutinho, 1940) 3        0.11%          2     

Lu. baculus (Martins & Silva, 1965) 1        0.04%          1     

Lu. bispinosa (Fairchild & Hertig, 1951) 2        0.07%          2     

Lu. calcarata (Martins & Silva, 1964) 1        0.04%          1     

Lu. campbelli (Damasceno, Causey & Arouck, 1945) 1        0.04%          1     

Lu. carrerai (Barreto, 1946) 27        1.02%          6     

Lu. choti (Floch e Abonnenc, 1941) 27        1.02%          5     

Lu. davisi (Root, 1934) 867        32.70%         75       25 (8.86%)         33.3%        0,36     0,22-0,5 

Lu. dendrophyla (Mangabeira, 1942) 14        0.53%          6       

Lu. evangelistai (Martins & Fraiha, 1971) 6        0.23%          2       

Lu. flaviscutellata (Mangabeira, 1942)   1        0.04%          1       

Lu. furcata (Mangabeira, 1941) 5        0.19%          1       

Lu. geniculate (Mangabeira, 1941) 74        2.79%          8      
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T   Continuação Tab. 2       

       Espécies 
Total de 

Fêmeas 

% Por 

Espécie 

Total de 

pools 

Pools positivos (%) 

(Geral) 

Pools  positivos 

por espécie 

     Resultado poolscren 

     TEI%              IC 95% 

Lu. georgii (Freitas e Barret, 2002) 7        0.26%          1       

Lu. hirsute (Mangabeira, 1942) 57        2.15%          8       

Lu. lainsoni (Fraiha H., Ward RD, 1974) 2        0.07%          2       

Lu. longipennis (Barretto, 1946) 3        0.11% 
         1       

Lu. lutziana (Costa Lima, 1932) 8        0.30% 
         1       

Lu. migonei (França, 1920) 1        0.04% 
         1       

Lu. monstruosa (Floch e Abonnenc, 1944) 6        0.23%          1       

Lu. nevesi (Damasceno & Arouck, 1956) 44        1.66%          9       

Lu. paraensis (Costa Lima, 1941) 4        0.15%          1     

Lu. preclara (Young & Arias, 1984) 9        0.34%          2     

Lu. richardwardi (Ward & Ready 1975) 37  1.40%          5       

Lu. sallesi (Galvão & Coutinho, 1939) 1   0.04%          1       

Lu. saulensis (Floch & Abonnenc, 1944) 45   1.70%          9     

Lu. serrana (Damasceno & Arouck, 1949) 13   0.49%          1       

Lu. servulolimai (Damasceno & Causey, 1945) 3    0.11%          1       

Lu. shannoni (Dyar, 1929) 5   0.19%          1       

Lu. shawi (Fraiha, Ward & Ready, 1981) 120   4.53%         12       

Lu. sherlocki (Martins, Silva & Falcão, 1971) 67    2.53%          8       

Lu. sordelli (Shannon & Del Ponte, 1927) 1    0.04%          1       
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T   Continuação Tab. 2       

       Espécies 
Total de 

Fêmeas 

% Por 

Espécie 

Total de 

pools 

Pools positivos (%) 

(Geral) 

Pools  positivos 

por espécie 

     Resultado poolscren 

     TEI%              IC 95% 

Lu. tarapacaensis (Le Pont,Torrez-Espejo & Galati, 1996) 24   0.91%          4    

Lu. termitophila (Martins, Falcão & Silva, 1964) 9   0.34% 
         1      

Lu. ubiquitalis (Mangabeira, 1942) 23 0.87%          3       

Lu. umbratilis (Fraiha & Ward, 1977) 4 0.15%          1       

Lu. villelai ( Mangabeira, 1942) 1 0.04%          1       

Lu. walker (Newstead, 1914) 3 0.11%          1       

Lu. whitmani (Antunes & Coutinho, 1939) 73 2.75%          8       

Lu. williamsi (Damasceno, Causey & Arouck, 1945) 2 0.07%          1       

Lu. wilsoni (Damasceno & Causey, 1945) 47 1.78%          6       

Lu. yucumensis (Le Pont et al., 1986) 69 2.60%          6      

Lu. yuilli yuilli (Young & Porter, 1952) 51 1.92% 
         6       

 TOTAL 2651 100.00% 282 44 (100%)    

Nota: TEI - Taxa estimada de infecção, IC: Intervalo de confiança.  

Fonte: Relatório final Edicarlos Cavalcante (PIBIC),  
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TABELA 3: Número de pools de fêmeas de flebotomíneos infectados naturalmente por 

Leishmania spp. de acordo com o período de coleta.   

Período  

Espécies  

Fev. 2010 

(Rio Acre) 

Abr. 2010 

(Ramal do Museu) 
Total (%) 

    

Lu. davisi  

 

Lu. auraensis                         

25 (100%) 

 

15 (78,95) 

- 

 

4 (21,5%) 

25 

 

 19 

     

Total 40 (90,9%)          4 (9,1%) 44(100%) 

 

Para análise dos 44 pools positivos que apresentaram amplificação na região 

conservada do kDNA foi realizada PCR Multiplex com os iniciadores LB-3C que corresponde ao 

Complexo Leishmania braziliensis, LM-3A complexo de L.(L.) amazonensis e LC-3LA complexo 

de L. chagasi, dos iniciadores testados, os 44 pools  apresentaram-se positivos para o 

complexo LB-3C que corresponde do ao Complexo Leishmania braziliensis (Figura 1).  

 

 

    

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO  

Atualmente a leishmaniose tegumentar americana (LTA) se encontra em processo de expansão 

geográfica no Brasil, prova disso e que desde o ano de 2003 a doença esta presente em todos 

       1            2            3           4           5           6           7         
PM 
      

Fig. 1: Produtos de amplificação da PCR Multiplex com os iniciadores LB-
3C, LM-3A e LC-3L realizado em fêmeas de flebotomíneos capturados 
em Assis Brasil (Acre). Linhas 1, 2, 3: Pools de Lu. davisi positivo para o 
complexo de L. braziliensis; linha 4: controle positivo L. braziliensis; linha 
5: controle positivo L. amazonensis; linha 6: controle positivo L. chagasi; 
linha 7: controle negativo (Água mili-Q); linha 8: marcador molecular de 
100 pb.  
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os Estados do Brasil (CASTRO et al., 2002). Na década de 50 foi possível observar uma queda 

relativa nos números da doença, mas a partir da década de 80 verifica-se um aumento 

significativo de casos (MS, 2010).  

Na região Norte no ano de 2004 foi registrado maior coeficiente da doença e neste 

cenário vem destacando o estado do Acre que no ano de 2004 apresentou densidade de 

257,84 casos para cada 100.000 habitantes (MS, 2010). 

No período de 2001 a 2010 o município de Assis Brasil - AC, teve uma prevalência 

média de LTA de 1.098 casos/ 100.000 habitantes (SINAN, 2011). Observa-se um processo 

gradativo de expansão da LTA no município, com 37 casos notificados em 2001 e o registro do 

aumento desse número para 60 no ano de 2009 (SINAN, 2011). 

O perfil epidemiológico da (LTA) vem sofrendo mudanças ao longo desse período, a 

doença que antes tinha um caráter relacionado entre indivíduo e mata, passou então a 

apresentar focos periurbanos e urbanos (FRANÇA et al., 2009). Em regiões endêmicas como 

Assis Brasil, a identificação de reservatório, vetores e determinação de taxas de infecção 

natural por Leishmania spp. que circulam em determinado foco de transmissão se faz 

importante para buscar estratégias de prevenção e controle epidemiológico (LIMA JUNIOR et 

al., 2009; MICHALSKY et al., 2011). Mesmo apresentando crescentes números de casos poucos 

são os estudos que descrevem o perfil epidemiológico desta endemia no Estado do Acre e no 

município de Assis Brasil.  

Estudos realizados recentemente em Assis Brasil pela equipe do ICB-5 em conjunto 

com a Faculdade São Lucas, revelam dados importantes sobre a prevalência da doença, 

caracterização epidemiológica e identificação das espécies de flebotomíneos que estão 

presente no ciclo epidemiológico da região. No período entre Agosto de 2009 a setembro de 

2010 foi coletados um total de 5986 flebotomíneos, sendo 3.335 (55,6%) machos e 2.651 

(44,4%) fêmeas. Dentre as espécies de flebotomíneos fêmeas coletadas, as que se 

apresentaram em maior número foram: Lu. davisi (32.70%), Lu. auraensis (26.55%), Lu. shawi 

(4.53%), Lu. antunesi (3.92%) e Lu. geniculata (2.79%). 

Espécies de flebotomíneos anteriormente pesquisada no estado do Acre por Azevedo 

et al. (2009), revela  a prevalência de fêmeas de flebotomíneos nos municípios de Bujari, 

Xapuri e Rio Branco para as espécies: Lu. auraensis, Lu. antunesi, Lu. witmani, Lu. davisi e Lu. 

carrerai. As espécies encontradas corroboram com as que o presente estudo levantou, 

destacando as espécies de Lu. davisi e Lu. auraensis que se encontra em maior incidência. 

Neste mesmo contexto Silva-Nunes et al. (2008), realizou um levantamento no município de 
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Acrelândia, onde revela a incidência para as espécies Lu. antunensi, Lu. whitmani, Lu. 

ubiquitalis; estas espécies quando correlacionadas com os dados aqui relatados mostram a 

prevalência da espécie Lu. antunesi. Fonseca et al (2010) revela por técnica de 

geoprocessamento antropofilia semelhante para esta espécie, podendo levar a crer que Lu. 

antunesi representa predominância para o Estado do Acre, pois a mesma foi encontrada tanto 

no presente estudo como nos demais já citados. No município de Assis Brasil foi possível 

observar predominância para Lu. davisi e Lu. auraensis, fato esse observado tanto para 

machos como para as fêmeas. 

A metodologia comumente utilizada para estudos das taxas de infecção natural de 

flebotomíneos por Leishmania spp. e a dissecação do inseto ou isolamento do parasito em 

cultura, mas estes métodos tem como empecilho a alta demanda de tempo e nem sempre são 

sensíveis o suficiente para a identificação das espécies de parasita (PAIVA, 2009; MICHALSKY et 

al., 2011). Quando se tratando de áreas endêmicas como Assis Brasil, a identificação 

taxonômica do inseto vetor e agente etiológico que estão ligados à transmissão e um fator 

importante, para que isso ocorra se faz necessário o uso de metodologias que possam trazer 

resultados rápidos e específicos. 

As técnicas moleculares vêm sendo utilizadas para diagnósticos de doenças 

parasitárias, muitas delas se mostram altamente especificas e de rápido diagnóstico. A reação 

em cadeia da polimerase (PCR) é capaz de detectar o DNA ou RNA do parasita em amostras 

clínicas, reservatórios e em flebotomíneos, podendo ser assim utilizada como ferramenta para 

identificação de vetores envolvidos na transmissão da (LTA) em regiões endêmicas 

(CAVALCANTI et al., 2008.; LIMA JUNIOR, 2009.; MAGGI, 2010). 

Na fase inicial deste estudo foi usado uma PCR alvo para a região conservada do 

minicírculo do kDNA, região esta que e presente em todos os tipos de Leishmania (FERNANDES 

et al., 1994; PEREIRA, et al., 2006) com a finalidade de investigar a taxa de infecção natural nas 

espécies de flebotomíneos encontradas em Assis Brasil. 

Nota-se que a captura de fêmeas de flebotomíneos naturalmente infectados tiveram 

abundancia elevada na localidade do Rio Acre quando comparada com o Ramal do Museu, 

essa diferença de resultado pode ser atribuída à precipitação pluviométrica entre os períodos, 

para a região de Assis Brasil como para todo o estado do Acre o clima e caracterizado por um 

período chuvoso que ocorre nos messes de novembro a abril e em períodos de seca nos 

messes de maio a outubro. No período chuvoso as coletas foram realizadas na margem 

esquerda do Rio Acre e nos messes de estiagem as coletas realizaram-se no Ramal do Museu, 

o aumento da incidência de espécies de flebotomíneos fêmeas capturado coincide com o mês 
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de fevereiro 90,9%, no mês de agosto foi alcançado um percentual de 9,1%. Estudos afirmam 

que fatores climáticos como temperatura, pluviosidade e umidade relativa podem estar 

relacionados com a ocorrência dos flebotomíneos em algumas áreas (GALATI et al., 1996; 

NUNES et al., 2008.; FEITOSA & CASTELLON, 2009).  

Estudos realizados por Saraiva e colaboradores (2006) nos município Alto Caparaó e 

Caparaó (MG) encontra variação sazonal positiva entre o aumento da temperatura e o número 

de flebotomíneos coletados, estes resultados contraria com os dados obtidos no presente 

estudo. No entanto, os resultados encontrados em Assis Brasil se mostram concordante com 

os achados por Dias e colaboradores (2007) que avaliando a interferência de fatores climáticos 

sobre a dinâmica populacional de flebotomíneos em área endêmica para LTA no município de 

Varzelândia (MG), enfatiza que esses fatores podem variar de acordo com algumas regiões, 

sugerindo que a distribuição de chuvas pode estar ligada a abundância de algumas espécies de 

flebotomíneos. Resultados semelhantes foram encontrados por Marinho, et al (2008) que 

analisando a diversidade, abundância relativa e sazonalidade das espécies em reservas 

florestais de São Luís Maranhão, aponta que a maior frequência de espécies obtidas na 

estação chuvosa predomina em relação ao período de seca. É importante ressaltar que para 

ter dados mais elaborados em relação à pluviosidade, sazonalidade e abundância de 

flebotomíneos em Assis Brasil é preciso realizar monitoramento elaborado e intensivo para 

comparação dos resultados.  

A reação em cadeia da polimerase utilizando o kDNA do cinetoplasto que foi usado na 

primeira faze desse estudo teve a capacidade de detectar infecção natural por Leishmania 

spp., mas não identificava os complexos de Leishmanias que poderiam estar presente nas 

fêmeas que foram coletadas naquela região. Para investigação dos complexos de Leishmanias 

foi realizada o ensaio PCR multiplex para amplificação de diferentes regiões conservadas dos 

três principais complexos de L. (V) braziliensis, L.(L.) amazonensis e L.(L) chagasi; de acordo 

com Harris et al. (1998). A identificação dos complexos foi baseada de acordo com o tamanho 

do fragmento amplificado. Os ensaios de PCR multiplex se mostram altamente sensível para 

detecção simultânea de espécies consideradas vetores de leishmaniose (HARRIS et al., 1998). 

Em todos os ensaios realizados foram usados controles positivos obtidos a partir de 

culturas de L. braziliensis, L. amazonensis e L. chagasi, quando amplificado os controles 

positivos obtivemos a altura correta de acordo com o protocolo de Harris et al. (1998), mas 

quando amplificado as amostras de DNA extraídos de flebotomíneos de Assis Brasil não foi 

possível observar o mesmo padrão de altura correspondente, o fragmento variou entre 110 a 

115 pb.  Dos iniciadores testados os 44 pools apresentaram-se em altura condizente para o 
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complexo Leishmania (V.) braziliensis, complexo esse considerado o principal responsável pela 

transmissão da LTA para o Estado do Acre (SILVA-NUNES et al., 2008; AZEVEDO et al., 2009).     

Jorquera et al. (2005) utilizou os mesmos iniciadores como ferramenta de estudos para 

detecção natural de Leishmania em área endêmica de LTA no estado de Sucre na Venezuela, 

os resultados mostraram infecção natural por L. braziliensis para as espécies Lu. gomezi e Lu. 

ovallesi. Neste mesmo contexto González et al. (2007) utiliza a mesma metodologia  para 

caracterização das diferentes espécies de Leishmania em lesões cutâneas isoladas de  

humanos no Peru. Por conseguinte Hernández et al. (2006) por meio da PCR multiplex fez a 

identificação de flebotomíneos silvestres usados em xenodiagnóstico, para investigar infecção 

por Leishmania (Vianna) em flebotomíneos Lu. youngi, espécie caracterizada como vetor 

extradomiciliar comprovada em uma área periurbana em Trujillo, Venezuela. Para os artigos 

citados os complexos foram considerados positivos para L. braziliensis quando o padrão 

molecular variava em torno de 146 a 149 pb, ressaltando os resultados de González et al. 

(2006) que encontra alturas entre 160 e 170 pb para o complexo de L. braziliensis. 

Pesquisas já realizadas apontam que para região do Acre as espécies de flebotomíneos 

envolvidos no ciclo de transição da LTA são: Lu. intermedia, Lu. whitmani, Lu. umbratilis, Lu. 

flaviscutellata, Lu. migonei, Lu. ubquitalis, Lu. anduzei, Lu. davisi e Lu. hirsuta (ANDRADE-

ANDREI, 2010; ANDRADE-SANDRA, 2010; MS, 2010). Os resultados encontrados no presente 

estudo indicam a circulação de duas espécies de flebotomíneos como pertencentes ao ciclo 

epidemiológico na região de Assis Brasil, as espécies encontradas infectadas naturalmente 

foram Lu. davisi e Lu. auraensis. 

 De acordo com os trabalhos citados nossos resultados se mostram concordante para a 

espécie Lu. davisi, não foi achada infecção natural para os demais flebotomíneos; apesar de 

não ter sido encontrado infecção natural para as espécies acima relatadas a participação das 

mesmas na transmissão da LTA e comprovada em outras regiões além do estado do Acre 

(PITA-PEREIRA et al., 2005; BITTENCOURT, 2008; RANGEL & RALPH, 2009; GUIMARÃES, 2011; 

PIMENTA et al., 2012). Embora não tenha achado relatos de que a espécie Lu. auraensis  faça 

parte do ciclo de transmissão  da LTA, na revisão de literatura alcançada neste estudo foi 

possível observar: grau elevado de antropofilia para esta espécie e números de casos da 

doença significativos para região de Assis Brasil. Esses fatores levantam o questionamento 

dessa espécie como vetor em Assis Brasil,  além disso, o encontro de infecção natural por L. 

braziliensis tanto para Lu. davisi como para  Lu. aurensis, evidenciando  assim essa espécie 

como possível envolvimento na transmissão de LTA para essa região.    
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Estudos que envolvem caracterização epidemiológica é uma ferramenta importante 

para regiões endêmicas por LTA, em Assis Brasil e possível observar aumento gradativo desta 

endemia, e contrário a esse quadro se encontra o número de estudos que já foram realizados 

para essa região, os resultados aqui relatados vem colaborar com o a melhor compreensão 

entre o agente vetor e o agente etiológico dessa doença, favorece melhor entendimento sobre 

as espécies que estão possivelmente ligadas no ciclo de transmissão da LTA em Assis Brasil. 

Estes aspectos são de suma importância na adoção de medidas preventivas, administração 

correta do tratamento e controle da doença.   
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7- Dificuldades Encontradas 

 Custo elevado dos insumos laboratoriais e Kits usados no desenvolvimento do projeto. 

 Demora na entrega dos Kits de PCR-Multipex. 

 Demora na entrega dos insumos laboratoriais, pois os mesmo não foram encontrados a 

venda em Porto Velho. 

 Dificuldade na padronização da técnica de PCR-Multipex. 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA DO EXTRATO VEGETAL DE Arrabidaea chica 

(HUMB. & BONPL.) B. VERL. CONTRA A DISSEMINAÇÃO DE Candida albicans 

 

Orientador: Ana Cristina Ramos de Souza 

Bolsista: Maria Luiza Balbino Silva  

 

RESUMO 

A ocorrência de infecções fúngicas humanas vem apresentando um aumento expressivo. A 

Candida albicans é muito frequente, vivendo como comensal do trato gastrintestinal e genito-

urinário. Conhecida popularmente como crajiru, a espécie Arrabidaea chica (HUMB. & BONPL.) 

B. VERL. é amplamente utilizada na medicina caseira, principalmente na região Amazônica, 

como anti-inflamatório, antimicrobiano e, principalmente, como antifúngico, no tratamento de 

dermatoses, impigens, entre outros. Para verificar a real atividade da Arrabidaea chica (HUMB. 

& BONPL.) B. VERL. é, o presente trabalho teve como objetivo avaliar experimentalmente, a 

atividade antifúngica in vitro do extrato vegetal de crajiru sobre a cepa de C. albicans. As folhas 

da espécie vegetal em estudo foram coletadas, identificadas e registradas no Herbário Dr. Ary 

Tupinambá Penna Pinheiro, Faculdade São Lucas. No Laboratório de Fitoquímica a amostra foi 

submetida aos processos de secagem; trituração e diluição em etanol; filtração e, 

determinação da concentração do extrato etanólico bruto. No ensaio microbiológico foi 

empregada suspensão padrão da cepa de C. albicans (ATCC 10.231). Para a propagação, a cepa 

foi suspendida em 3 ml de caldo BHI e incubada a 37ºC. Após 24 horas de incubação, 1 ml da 

suspensão da levedura foi diluída em solução fisiológica e padronizada até obter-se uma 

suspensão cuja turvação foi comparada ao tubo de 0,5 na escala padrão de MacFarland. Para o 

plaqueamento, a suspensão de C. albicans foi semeada por toda a superfície da placa de Petri 

contendo meio Agar Saboraud. Para o teste, discos de papel de filtro esterilizados foram 

impregnados com o extrato de crajiru nas concentrações: 564; 282; 141; 70,5; 28,2; 14,1; 7,05; 

3,52 e 1,76 mg/ml - controle positivo (cetoconazol a 50µL) e negativo (solvente etanol a 

5%).No presente estudo, nenhuma das concentrações testadas do extrato de Arrabidaea chica 

(HUMB. & BONPL.) B. VERL. é foi capaz de inibir a disseminação de Candida albicans. Muitos 

autores propõem a inibição do crescimento da levedura com concentrações elevadas do 

extrato vegetal, mas não testam a toxicidade do mesmo. Na região Amazônica, muitas 

espécies vegetais são amplamente utilizadas com finalidades terapêuticas na cultura popular, 

entretanto, poucos trabalhos comprovam a eficácia e não toxicidade das amostras analisadas.  
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PALAVRAS CHAVE: Crajiru; Antifúngico; Candida albicans. 

 

1. INTRODUÇÃO  

A Candida albicans (C. albicans) é um fungo dimórfico pertencente ao grupo dos 

Deuteromicetos se apresenta como levedura, de forma oval, com brotamento e produz 

pseudo-hifas tanto em cultura quanto em tecidos e exsudatos (EDMAN, 1998). Levedura 

oportunista encontrada em uma grande variedade de ambientes, em humanos, a C. albicans, 

está presente no trato alimentar, como membro da flora microbiana e no trato vaginal como 

comensal. Em indivíduos sadios, raramente causa infecção persistente, mas sob certas 

circunstâncias, pode causar infecções muco-cutâneas e/ou sistêmicas importântes (CANTORNA 

E BALISH, 1990; ANDRUTIS, 2000; MASSOD E SALLAD, 2005). Em indivíduos 

imunocomprometidos, esse fungo tem sido isolado como patógeno, com envolvimento 

frequente de órgãos vitais como o cérebro, fígado e rins (THOM, 2006). 

Ao longo dos últimos anos, a ocorrência de infecções fúngicas humanas vem 

apresentando um aumento expressivo (FENNER ET AL, 2006). Vários fatores estão 

relacionados ao crescimento dessas infecções, entre eles: o melhor diagnóstico laboratorial e 

clínico, o aumento da sobrevida de pacientes com doenças imunossupressoras e o emprego de 

medicamentos imunossupressores, utilizados às vezes de forma abusiva, permitindo a 

instalação de microorganismos (SIDRIM ET AL., 1999). 

C. albicans é um fungo que vive como comensal do trato gastrintestinal e urinário de 

muitas espécies de mamíferos (LOCACHEVIC, G. A.; VENTURINI, J.; ARRUDA, M. S. P). Em 

indivíduos imunocomprometidos, esse fungo tem sido isolado como patógeno, com 

envolvimento frequente de órgãos vitais como o cérebro, fígado e rins (THOM, 2006). 

Segundo a literatura, os macrófagos são células preponderantes no controle e/ou 

erradicação das candidíases; esses fagócitos controlariam o crescimento fúngico através de 

mecanismos intracelulares dependente do estado de ativação macrofágica (ROILIDES ET AL., 

2000; VAZQUEZTORRES ET AL., 1999). Por ativação macrofágica compreende-se uma série de 

alterações intracelulares que lhe permitem exercer atividades funcionais adicionais, que 

podem resultar no aumento da sua capacidade de matar certos vírus, bactérias e fungos 

(JOHNSTON ET AL., 1980). Macrófagos não trabalham sozinhos contra uma infecção, mas 

interagem com células do sistema imune, como linfócitos T, neutrófilos e outros, sendo assim, 

iniciam um importante papel na resistência do hospedeiro contra Candida. (FREITAS ET AL., 

2007) 

O mecanismo de defesa contra candidíase sistêmica envolve principalmente a ingestão 
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e eliminação do fungo pelas células do sistema inume inato, especialmente, neutrófilos, 

monócitos e macrófagos (VAN’T WOUT ET AL., 1988; MARODI ET AL., 1993). Após ativação 

dessas células pela C. albicans, ocorre a liberação de citocinas pró-inflamatórias como TNF-, IL-

1, IL-6 e IFN-γ. Essas citocinas ativam neutrófilos e macrófagos para fagocitarem o fungo e 

liberarem reativos do oxigênio e nitrogênio que são tóxicos ao patógeno invasor, promovendo 

assim a sua eliminação (DJEU, 1990; KULLBERG ET AL., 1993). 

CALDERONE ET AL. (1994),sugeriram que a ligação dos fungos às células 

polimorfonucleares (PMN) levaria à produção de oxidantes citotóxicos como peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e ânion superóxido (O2-), os quais exerceriam atividade fungicida. O 

peróxido de hidrogênio é gerado a partir da redução do NADPH, que passa os elétrons para o 

citocromo da membrana celular e faz com que ocorra a redução do ânion superóxido pela 

NADPH oxidase. Pela influência da superóxido dismutase, transforma-se em peróxido de 

hidrogênio e depois em radicais hidroxilas (OH) microbicidas, agindo contra os microrganismos 

no ambiente extracelular (ROOT & METCALF, 1977 APUD PICK & KEISARE, 1980). Estes 

metabólitos, além das atividades microbicidas e citotóxicas, possuem importantes 

propriedades imunoreguladoras e inflamatórias (LOS ET AL., 1995). STEVENHAGEN & FURTH 

(1993), demonstraram que o aumento da atividade candidacida por granulócitos ativados com 

IFN-γ foi devido a um aumento na produção de radicais reativos do oxigênio. 

A estimulação da produção de citocinas pró-inflamatórias e a ativação da imunidade 

inata dependem do reconhecimento do patógeno invasor. A estratégia para reconhecimento 

do patógeno pelas células do sistema imune inato consiste no reconhecimento não-clonal de 

estruturas conservadas dos microrganismos, chamadas de padrões moleculares associados à 

patógenos (pathogen-associated molecular patterns, PAMPs), os quais não estão presentes 

nas células do hospedeiro (NETEA ET AL., 2006). 

Dada a importância que essa variedade de receptores pode assumir no 

reconhecimento de patógenos e ativação de fagócitos, é possível pensar que a administração 

de agentes imunomoduladores capazes de estimular a expressão de receptores de imunidade 

inata pelas células fagocíticas pode ser potencialmente útil, uma vez que podem atuar como 

adjuvantes no tratamento de infecções incluindo a C. albicans. Desse modo, numerosos 

estudos têm indicado que produtos naturais possuem propriedades imunopotenciadoras, 

entre estes, destacam-se os cogumelos comestíveis e medicinais cujo consumo é 

particularmente difundido entre os povos orientais, gerando considerável interesse em 

possíveis agentes farmacológicos antitumorais (MARTINS, 2008). 

Com a intenção de buscar em produtos naturais propriedades com potencial 



    

 116 

antimicrobiano, encontramos na literatura a espécie Arrabidaea chica (HUMB. & BONPL.) B. 

VERL. , pertencente à família das Bignoniaceae e amplamente utilizada na medicina caseira, 

principalmente na região Amazônica. É uma planta trepadeira e com atributos ornamentais 

(ARAÚJO, 2010). Popularmente é conhecida por diversos nomes como cipó-pau, cipó-cruz, 

carajuru, carapiranga (CORREA, 1984), além de pariri, carajirú, crajirú, carajerú, crejer, entre 

outros. Possui como princípios ativos conhecidos o ácido anisíaco, cajurina, taninos, ferro 

assimilável e cianocobalamina (ALBUQUERQUE, 1989). Na Arrabidaea chica há vários 

pigmentos, como a bixina, genipina e derivados da cajurina, que produzem um corante 

vermelho escuro sendo usado contra dermatoses e impingens (CORREA, 1984; TAYLOR, 1998). 

A espécie é ainda utilizada como anti-inflamatório, antimicrobiano (TAYLOR, 1998), 

para o tratamento de cólicas intestinais, diarréias, anemias, infecções uterinas, hemorragias, 

micoses e lavagens de ferimentos na pele (CORREA, 1984). Sua característica adstringente 

permite o uso do seu extrato na cosmética em forma de sabonete cremoso produzindo um 

efeito anti-acne (TAKEMURA, 1995). Foi descrita sua atividade antifúngica por BARBOSA E 

QUIGNARD (1998). RIBEIRO ET AL. (2009) testaram o extrato etanólico bruto de Arrabidaea 

chica e observaram atividade antibacteriana. 

Diante da diversidade de funções, o presente projeto se propõe a testar o extrato da 

Arrabidaea chica contra uma cepa padrão de Candida albicans. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral: 

Tendo em vista a frequência com que a C. albicans tem sido identificada em 

septicemias nosocomiais, nos propusemos a investigar, experimentalmente, a atividade 

antifúngica “in vitro” do extrato vegetal de Arrabidaea chica (HUMB. & BONPL.) B. VERL. sobre 

cepa de C. albicans. 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

Avaliar a atividade antifúngica in vitro de extrato vegetal de Arrabidaea chica (HUMB. 

& BONPL.) B. VERL., sobre a cepa de C. albicans. 

Determinar a concentração inibitória mínima do extrato vegetal de Arrabidaea chica 

(HUMB. & BONPL.) B. VERL. que apresenta atividade antifúngica frente a cepa de C. albicans. 
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4.  MATERIAL E MÉTODO 

O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Fitoquímica e de Microbiologia da 

Faculdade São Lucas. 

 

4.1. Inóculo: para a realização do ensaio microbiológico foi empregado suspensão de cepa 

padrão de C. albicans (ATCC 10.231). Para a propagação in vitro da suspensão leveduriforme 

um inóculo da cepa foi suspendido em 3 ml de caldo BHI (Brain Heart Infusion) e incubado em 

estufa a 37ºC. Após 24 horas de incubação 1 ml da suspensão de C. albicans foi diluída em 

solução fisiológica a 0,85 % e padronizada até obter-se uma suspensão cuja turvação foi 

comparada ao tubo de 0,5 na escala padrão de MacFarland, aproximadamente 106 UFC/mL 

(Unidade Formadora de Colônia/mL) (CLSI, 2003). Para o plaqueamento a suspensão de C. 

albicans foi semeada em placas de Petri de 14 cm de diâmetro com 30 ml de meio Agar 

Saboraud. 

 

4.2. Método de Difusão em Disco: para avaliar a atividade candidicida do extrato da 

Arrabidaea chica (HUMB. & BONPL.) B. VERL. foi utilizado o protocolo de difusão em disco. 

Este protocolo trata-se de um método qualitativo clássico para testar a suscetibilidade de 

patógenos, também denominado de Método de Kirby Bauer de difusão em placa, neste teste 

observa-se o crescimento do organismo ou a falta de crescimento (NCCLS, 2000). O inóculo foi 

semeado (em triplicata), com auxílio de um swab descartável, em toda a superfície de meio 

ágar Sabouraud. Para o teste, discos de papel de filtro esterilizados (medindo 0,6 mm de 

diâmetro) foram impregnados com 1 mL do extrato da Arrabidaea chica (HUMB. & BONPL.) B. 

VERL. nas concentrações previamente estabelecidas e foram colocados sobre a superfície do 

ágar inoculado com C. albicans. Antes de incubar em estufa à 35ºC por 24 horas, a placa ficara 

à 4ºC por 15 minutos para garantir a difusão do composto no ágar. 

 Na placa de Petri de 14 cm de diâmetro, foi inserido 14 discos, sendo 12 discos 

impregnados com 1 mL do extrato da Arrabidaea chica (HUMB. & BONPL.) B. VERL. nas 

concentrações de 564; 282; 141; 70,5; 28,2 mg/mL - controle positivo (cetoconazol a 50µL) e 

negativo (etanol a 5%). 

 

4.3. Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM): após incubação das placas a 

35°C por 24 h foi realizada a leitura dos resultados medindo-se o halo, em mm, formado ao 

redor dos discos contendo os extratos. Foi considerado como resultado final de cada extrato a 

média das medidas de cada placa (triplicata) e como suscetível halo igual ou acima de 8 mm de 
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diâmetro (DANTAS ET AL., 2010). Foi considerada como CIM a menor concentração do extrato 

capaz de inibir o crescimento microbiano, observado através da formação de halo de inibição 

de crescimento ao redor do disco (igual ou maior que 8 mm). 

 

4.4. Obtenção e Preparo da Arrabidaea chica: as folhas in natura de crajiru foram 

coletadas seguindo padrão botânico da espécie em questão, na sequencia foram identificadas 

e registradas no Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro, Faculdade São Lucas. O extrato 

foi obtido segundo a metodologia de BARBOSA ET AL. (2004), o material vegetal fresco 

coletado foi lavado, fragmentado, seco a sombra e a temperatura ambiente (27 ºC) por 3 

semanas, por fim foi levado à estufa a 50º C por 2 dias (Figura 1). Após a secagem, o material 

vegetal foi triturado com etanol (Figura 2). O material então submetido à filtração originou o 

extrato etanólico (Figura 3), que concentrado, resultou no extrato etanólico bruto (EEB) (Figura 

4). 

Figura 1. Secagem da Arrabidaea chica em estufa a 50º C por 2 dias. 
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Figura 2. Trituração da Arrabidaea chica com etanol. 

 

Figura 3. Filtração e obtenção do extrato etanólico. 
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Figura 4. Obtenção do extrato etanólico bruto seco. 

 

 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1. Caracterização Botânica 

Nome científico: Arrabidaea chica (HUMB. & BONPL.) B. VERL. 

Família botânica: Bignoniaceae. 

Nomes populares: Carajurú, capiranga, cipó cruz, grajirú, crajurú, guarajurupiranga, pariri, 

piranga, calajouru, karajura, krawiru. 

Descrição botânica/espécie: Planta escandente e semiarbustiva, folhas opostas cruzadas, 

compostas trifolioladas, folíolo terminal modificado em gavinha nas porções superiores dos 

ramos, oblongo-lanceolado, base obtusa, ápice agudo, margem inteira, consistência herbácea, 

superfície glabra, nervação peninérvia. Flores campanuladas, róseo-lilacinas, em panículas 

terminais (PUHL ET AL., 2007) (Figura 5, 6, 7). 
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Figura 5. Arrabidaea Chica (HUMB. & BONPL.) B. VERL. 

 

 

Figura 6. Coleta da Arrabidaea Chica (HUMB. & BONPL.) B. VERL. 
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Figura 7. Arrabidaea Chica (HUMB. & BONPL.) B. VERL. registrada no Herbário Dr. Ary 

Tupinambá Penna Pinheiro, Faculdade São Lucas. 

 

 

 

5.2. Atividade Antifúngica 

Após incubação das placas a 35ºC por 24 horas, foi realizada leitura dos resultados. 

Nenhuma das concentrações do extrato de Arrabidaea chica (HUMB. & BONPL.) B. VERL foi 

capaz de inibir a disseminação de Candida albicans (figura 8). 
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Figura 8. Placas semeadas com C. albicas e 12 discos impregnados com 1 mL do extrato da 

Arrabidaea chica nas concentrações de 564; 282; 141; 70,5; 28,2 mg/mL, controle positivo 

(cetoconazol a 50µL) e negativo (etanol a 5%). 

 

 

I = 564; II = 282; III = 141; IV = 70,5; V = 28,2; C = cetoconazol e A = etanol. 

 

 

I = 564; II = 282; III = 141; IV = 70,5; V = 28,2; C = cetoconazol e A = etanol. 
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I = 564; II = 282; III = 141; IV = 70,5; V = 28,2; C = cetoconazol e A = etanol. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

No presente estudo, nenhuma das concentrações testadas do extrato de Arrabidaea 

chica foi capaz de inibir a disseminação de Candida albicans. Muitos autores propõem a 

inibição do crescimento da levedura com concentrações elevadas do extrato vegetal de crajiru, 

mas não testam a toxicidade do mesmo. Na região Amazônica, muitas espécies vegetais são 

amplamente utilizadas com finalidades terapêuticas na cultura popular, entretanto, poucos 

trabalhos comprovam a eficácia e não toxicidade das amostras analisadas. 
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8. CRONOGRAMA 

    2011    2012 

 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

Revisão bibliográfica do 

projeto orientado pelo 

Professor Alexandre 

Thome 

X X X X X X       

Revisão bibliográfica do 

tema atual 

      X X X X X X 

Elaboração do projeto 

atual 

      X      

Coleta, identificação e 

registro 

       X     

Confecção do extrato         X    

Testes e análises 

microbiológicas 

         X X  

Elaboração de 

relatórios, resumos e 

apresentações 

científicas 

           X 

9. ORÇAMENTO 

 

ITEM VALOR EM REAIS (R$) 

Paquímetro 500,00 

Frete paquímetro 60,00 

Xerox 25,00 

Folha A4 60,00 
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Cartucho preto para impressora 70,00 

Combustível para coleta 80,00 

Inscrição para o Congresso de 

Microbiologia 

608,00 

Passagem aérea para Santos - SP 700,00 

Hospedagem em Santos - SP 700,00 

Alimentação em Santos - SP 200,00 

Banner 90,00 

TOTAL 3093,00 
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RELATÓRIO PIBIC/FSL 

DIVERSIDADE DE AGARICOMYCETES DA RESEX CUNIÃ DE PORTO VELHO, RONDÔNIA, 

BRASIL. 

DIVERSITY OF MACROSCOPIC FUNGI (AGARICOMYCETES) OF THE RESEX CUNIÃ 

PORTO VELHO, RONDÔNIA, BRAZIL 

 

Orientador: Ana Cristina Ramos de Souza 

Bolsista: Flávio Igor de Souza Matos  

 

Resumo: Os fungos são, organismos responsáveis por diversas funções ambientais, sendo os 

decompositores primordiais na maioria dos ecossistemas florestais, pois a sua maioria 

sapróbios podendo ser encontrados em madeira em decomposição, solo e folhedo. Foi 

realizado um levantamento das espécies de fungos macroscópicos (Agaricomycetes) que 

ocorrem na Reserva Extrativista (RESEX) do Cuniã, Município de Porto Velho, Rondônia, Brasil, 

no período de novembro de 2011 a abril de 2012. Em campo foram utilizadas duas trilhas pré 

existentes, delimitadas em dois transectos de 20 x 1.000m e todos os substratos propícios ao 

surgimento dos fungos, foram observados e coletados. Para identificação a nível específico os 

espécimes foram analisados macro- e microscopicamente e a identificação realizada com 

auxílio de literatura específica e a nomenclatura seguiu as bases de dadosCABI e CBS. Foram 

coletados 194 espécimes de fungos macroscópicos, representantes de 30 espécies, 

distribuídas em 24 gêneros e nove famílias. A família com maior representatividade foi 

Polyporaceae com 17 espécies e 13 gêneros. Todas as espécies estão sendo citadas pela 

primeira vez para a RESEX Cuniã, sendo três novos registros para a região amazônica 

(Cookeina tricholoma, Phellinus merrillii e Rigidoporus biokoensis) e oito para o Estado de 

Rondônia (Auricularia polytricha, Geastrum saccatum, Coriolopsis caperata, C. polyzona, 

Dichomitus cavernulosus, Fomes fasciatus, Fomitopsis nivosa, Stiptophyllum erubescens e 

Schizophyllum commune). 

 

Palavras-chave: Amazônia, taxonomia de fungos, diversidade 

 
INTRODUÇÃO 

Os Fungos são organismos cosmopolitas, terrestres e aquáticos, que desempenham 

um importante papel ecológico como saprófitos, simbiontes mutualistas, parasitas e 

endofíticos. São considerados recicladores naturais por utilizarem um complexo enzimático 
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altamente capaz de degradar um variado número de substratos, transformando-os em recurso 

para sua sobrevivência (CANNON & KIRK, 2007; WEBSTER & WEBER, 2007). Constituem o 

grupo mais diverso de eucariontes em ambiente terrestre depois dos insetos, devido a sua 

ampla distribuição e associação com substratos inorgânicos e orgânicos (HOLF et al. 2004).  

A maioria das espécies de Agaricomycetes, conhecidas popularmente como orelhas-

de-pau e cogumelos, são capazes de degradar a madeira (lignina e/ou celulose e 

hemicelulose), sendo assim chamadas de fungos lignolíticos ou lignocelulolíticos por serem 

causadoras de podridão branca ou podridão parda (HOLF et al. 2004). 

O objetivo deste presente trabalho é contribuir para o conhecimento sobre a 

diversidade de fungos macroscópicos (Agaricomycetes) na Amazônia brasileira. 

 

METODOLOGIA 

Espécimes de fungos macroscópicos foram coletados no período de novembro de 2011 

a abril de 2012 na Reserva Extrativista (RESEX) do Lago do Cuniã (08° 19’06.1’’ S 063° 29’52.0’’ 

O) em Porto Velho, Rondônia. A RESEX é formada por seis tipos de vegetação: planície 

amazônica mata ciliar, floresta aberta e densa, várzea e campos naturais (IBAMA, 2012). Na 

área de coleta, foram delimitados dois transectos de 20 x 1.000m ao longo das trilhas pré 

existentes na mata de terra firme e todos os substratos propícios ao surgimento de fungos 

macroscópicos foram observados e os representantes encontrados coletados com auxílio de 

uma faca. 

Os espécimes foram analisados macro‒  (forma, coloração, superfície abhimenial/ 

himenial, contexto, tubos e margem) e microscopicamente (sistema hifálico, 

presença/ausência de estruturas estéreis/férteis e esporos). Observações microscópicas dos 

materiais foram feitas a partir de cortes à mão livre de cada espécimes, com lâmina de aço 

inoxidável. Os cortes foram colocados entre lâminas e lamínulas com 5% KOH e 1% de floxina 

(TEIXEIRA, 1995) e separadamente foi utilizado o reagente de Melzer’s (RYVARDEN, 1991). Os 

cortes foram examinados com microscópio óptico (MO). A coloração dos espécimes foi 

determinada com auxílio da carta de cores de Watling (1969).   

Os espécimes foram depositados no herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro (HFSL) 

do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade São Lucas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A partir de quatro coletas efetuadas na Reserva Extrativista do lago do Cuniã (RESEX), 

Porto Velho, Rondônia, foi coletado 194 espécimes de fungos macroscópicos, representantes 
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de nove famílias, 24 gêneros e 30 espécies. Polyporaceae foi à família mais representativa com 

maior número de gêneros e espécies (13 e 17, respectivamente), seguida por 

Hymenochaetaceae com três gêneros e cinco espécies. Auriculariaceae foi representada por 

um gênero e duas espécies, enquanto que as famílas Geastraceae, Gloeophyllaceae, 

Meripilaceae, Sarcoscyphaceae, Schizophyllaceae e Stereaceae apresentaram uma espécie. 

Polyporaceae e Hymenochaetaceae apresentaram o maior número de espécies, o que era 

esperado por apresentarem maior diversidade (RYVARDEN & JOHANSEN, 1980; RYVARDEN, 

2004) e corroborando os dados obtidos por Capelari & Maziero (1988), que foi um trabalho 

desenvolvido na Amazônia brasileira sobre fungos macroscópicos do estado de Rondônia. 

 Como novos registros tivemos, para a região amazônica as espécies: 

Cookeina tricholoma, Phellinus merrillii e Rigidoporus biokoensis. Nove espécies para o estado 

de Rondônia: Auricularia polytricha, Geastrum saccatum, Coriolopsis caperata, C. polyzona, 

Dichomitus cavernulosus, Fomes fasciatus, Fomitopsis nivosa, Stiptophyllum erubescens e 

Schizophyllum commune. Todas as espécies estão sendo citadas pela primeira vez para a RESEX 

Cuniã. 

 

CONCLUSÃO 

A escassez de trabalhos sobre fungos macroscópicos na Amazônia brasileira dificulta a 

comparação da ocorrência de representantes dessa ordem, principalmente nas florestas 

ombrófila aberta. Desse modo, existe uma grande necessidade de estudos sobre fungos 

macroscópicos principalmente em áreas onde são escassos os trabalhos, como em 

ecossistemas florestais da Amazônia, o que pode ser observado pelos registros de novas 

ocorrências para Amazônia brasileira, além das novas ocorrências para o estado de Rondônia. 
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RESUMO 

A tuberculose é uma doença infecto contagiosa, causada pelo Mycobacterium tuberculosis. É 

transmitida por meio de partículas de bacilos liberadas no momento da fala, tosse, espirros do 

doente. A TB prospera em ambientes com concentração populacional, desprivilegiadas 

condições sanitárias e socioeconômicas e, doença debilitante crônica. Um sério problema na 

saúde pública do país. O perfil epidemiológico serve para a inovação de novos métodos em 

lidar com a doença. A realidade rondoniense desta doença ainda é desconhecida, por isso, o 

presente trabalho tem como objetivo avaliar os dados epidemiológicos da tuberculose no 

estado de Rondônia durante o período de 2001 a 2010. Estudo epidemiológico, quantitativo, 

de casos de tuberculose na população do Estado de Rondônia. Foram analisadas variáveis 

como faixa etária, gênero, ano de diagnóstico e evolução do caso de indivíduos diagnosticados 

com tuberculose durante 2001 a 2010. Os dados epidemiológicos foram gentilmente cedidos 

pela AGEVISA e/ou consultados no DATASUS. A incidência de novos casos de TB em Rondônia 

e na região norte do Brasil, durante o período de estudo, mostrou elevados números nos 

últimos anos. Isto se deve ao aumento da população a partir de 2008, decorrente da 

implantação das obras do PAC, principalmente na cidade de Porto Velho, a qual teve um 

aumento populacional de 30 mil pessoas em um único ano. Nas cidades escolhidas como 

prioritárias em Rondônia pelo Programa Nacional de Controle a Tuberculose (Ariquemes, 

Cacoal, Guajará-mirim, Ji-Paraná), o índice também apresentou elevação a partir de 2008, 

devido a fatores como a obrigatoriedade da notificação da TB nos presídios em todo estado a 

partir do ano de 2009 e, aos Programas de Agentes Comunitários da Saúde e Saúde a Família, 

que contribuem para uma maior detecção de casos de TB. O gênero masculino foi o mais 

afetado pela doença, devido ao homem se expor mais aos fatores de risco. O estudo por faixa 

etária demonstrou uma prevalência nos pacientes com idade entre 15 a 50 anos, por se tratar 

da população economicamente ativa e que se expõem mais a doença. Esta faixa etária é a mais 

produtiva e também associada à infecção pelo HIV, cuja incidência é prevalente nesta mesma 

idade. Quanto à evolução nos casos de TB, encontramos um índice de cura significativamente 

baixo no ano de 2010, associado ao alto índice de abandono no ano de 2009. A alta notificação 
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de óbito de 2007 esta relacionada com o maior índice de mortalidade no Estado de pacientes 

com HIV e Tuberculose. Foi notificado casos isolados de TB multirresistente, tendo o ano de 

2002 o índice mais elevado, devido ao alto índice de abandono ao tratamento em 2001, sendo 

assim, um fator de risco para o aparecimento de TB multirresistente. 

PALAVRAS CHAVE: Tuberculose; Rondônia; Perfil Epidemiológico. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A tuberculose (TB) é uma doença infecto contagiosa, cujo agente etiológico é o 

Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis), também denominado de bacilo de Koch. É 

transmitida pelo ar, por meio de partículas de bacilos liberadas no momento da fala, tosse, 

espirros do doente com TB ativa. Os bacilos podem permanecer no ar durante algumas horas, 

e quando são inalados por pessoas sadias podem provocam a infecção tuberculosa e o risco de 

desenvolver a doença. 

Existem duas formas de infecção pelo M. tuberculosis, a infecção primária é a forma que 

se desenvolve em uma pessoa não sensibilizada, sendo exógena a fonte do organismo (bacilos 

no ar), e geralmente é contida pelo sistema imunológico da pessoa, ela é considerada 

pulmonar, e na maioria das vezes, quando a pessoa é saudável, ela permanece no estado 

latente, não desenvolvendo a doença propriamente dita. Já a forma secundária, é aquela em 

que o individuo já está previamente sensibilizado pelos bacilos de Koch, podendo surgir logo 

após a TB primaria ou após vários anos da infecção inicial, quando a resistência da pessoa está 

enfraquecida; considerada a doença ativa, a qual dissemina os bacilos de Koch pela sua 

expiração, acomete outras áreas do corpo podendo até ser sistêmica. 

Na maioria das vezes, a tuberculose primária pode ser assintomática, porem, em outras 

ocasiões pode causar febre e efusão pleural. Já a secundária localizada pode ser assintomática 

ou possuir um caráter sistêmico, apresentando as seguintes manifestações clínicas: 

indisposição, anorexia, perda de peso, febre (de baixo grau e aparecendo no final da tarde), 

transpiração noturna, astenia (fraqueza), dor pleurítica, envolvimento pulmonar progressivo 

(surgem cada vez maiores quantidades de escarro sendo mucoide ou purulento). 

A TB prospera mais em ambientes onde há concentração populacional, péssimas 

condições sanitárias e socioeconômicas e, doença debilitante crônica. Existem algumas 

doenças que debilitam o sistema imunológico do individuo, como por exemplo: diabetes 

mellitos, doença pulmonar crônica (particularmente silicose), insuficiência renal crônica, 

desnutrição, alcoolismo, terapia imunossupressora e infecção por HIV; aumentando assim, o 

risco da infecção por tuberculose. 
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O público alvo da TB, no geral, tem sido adultos entre 20 e 39 anos de idade, cuja 

incidência é de 98,8/100 mil e dos quais um terço é do sexo feminino. Já os adultos, entre 40 e 

59 anos de idade possuem uma incidência de aproximadamente 91/100 mil, e nos de 60 anos 

ou mais de 75,5/100 mil.(KUMAR et al., 2010) 

Segundo KUMAR e colaboradores (2010), a tuberculose é responsável pelo maior índice 

de mortalidade humana, causada por um único agente infeccioso. Ela tem atingido 1,7 bilhões 

de indivíduos no mundo, com 8 a 10 milhões de novos casos e 1,6 milhão de mortes a cada 

ano, perdendo nos números apenas para a doença do HIV. No Brasil, avaliam cerca de 50 

milhões de pessoas que se encontram infectadas pela M. tuberculosis, com a estimativa de 80 

mil novos casos por ano e aproximadamente cinco mil óbitos anuais. Em consequência disso, 

ela torna se um sério problema na saúde pública do país. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Avaliar os dados epidemiológicos da tuberculose no estado de Rondônia. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Traçar o perfil epidemiológico da tuberculose nos municípios de Porto Velho, 

Ariquemes, Ji-paraná, Cacoal e Guajará-Mirim durante os anos de 2001 a 2010. 

Analisar os dados epidemiológicos da tuberculose no estado de Rondônia durante o 

período de 2001 a 2010. 

Comparar os dados epidemiológicos da tuberculose no estado de Rondônia com a região 

norte do Brasil no intervalo de 2001 a 2010. 

4. JUSTIFICATIVA 

Pleno século XXI, a tuberculose tem sido uma das doenças infecciosas que possui 

maiores índices de mortalidade no mundo. Dados epidemiológicos nos mostra como a doença 

tem se comportado durante vários anos, diminuindo seu índice em alguns momentos, e 

aumentando em outros. Como a TB tem sido uma problemática na saúde pública, é 

importante buscar mais sobre o seu perfil epidemiológico, para que a interpretação dos dados 

inove as pesquisas e os métodos em lidar com esta doença, principalmente na cidade de Porto 

Velho e no estado de Rondônia, no qual a doença tem permanecido nos últimos anos. Por não 

apresentar nenhum estudo cientifico deste caráter no estado, fica desconhecida a realidade 

rondoniense. 
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5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Em 1993 a Organização Mundial de Saúde declarou a tuberculose como uma 

emergência global, e a partir daí o Brasil passou a ter novas perspectivas sobre o problema 

criando novas medidas para tentar controlar a doença, sendo então implantado em 1994 o 

Plano de Emergência para o Controle da Tuberculose (HIJJAR et al., 2007). 

A tuberculose no Brasil possui uma maior concentração nos centros urbanos, sendo os 

índices preocupantes, tanto ao se considerar o país ou uma determinada região (HIJJAR et al., 

2007; HIJJAR et al., 2001). De acordo com ESCOBAR et al.,(2001), na região norte, mais 

especificadamente no Estado de Rondônia, a taxa de incidência é intermediária e a distribuição 

de casos não uniforme, ocorrendo variações entre municípios, grupos étnicos e estratos 

socioeconômicos, sendo este fato evidenciado nas variações de taxas de prevalência e 

incidência. 

Para conseguir deter a transmissão da TB é necessário buscar na população, pessoas 

com tosse prolongada, pois esta é uma estratégia que deveria ser priorizada nos serviços de 

saúde para a descoberta destes casos. Os casos bacilíferos, cuja baciloscopia de escarro é 

positiva, representam o fundamental meio infeccioso (PENNA, 2010). 

O Ministério da Saúde, em 1999, recomendou a implementação da Estratégia de 

Tratamento Diretamente Observado (DOTS), porém ocorreram dificuldades na sua iniciação 

por causa da estrutura e das mudanças no setor de saúde desse período (SANTOS, 2007; 

HIJJAR et al., 2007). 

Segundo SANTOS (2007), a medida atual de controle e prevenção para tuberculose que 

foi aprovada em 2004 é o Plano de Ação do Programa Nacional de Controle da Tuberculose 

(PNCT), que utiliza o DOTS e está integrado com o Sistema Único de Saúde (SUS). 

PENNA (2010), afirma que o Tratamento Diretamente Observado (TDO), que propõem 

fortalecer o comprometimento do doente ao tratamento e a prevenir o surgimento de cepas 

resistentes aos fármacos, diminuindo assim a desistência do tratamento e melhorando a 

perspectiva de cura. O TDO se baseia em modificações na utilização dos fármacos, porém o 

esquema terapêutico não sofre alterações. Deste modo, do início do tratamento até a sua 

cura, o profissional treinado terá que observar a tomada da medicação do paciente. Esta 

observação consiste em uma vigilância epidemiológica, no qual irá conhecer a evolução da 

doença, desde os dados de incidência, taxa de morbidade e mortalidade, a distribuição e os 

fatores de risco e, tendência no tempo, gerando informações úteis para as ações de controle. 

Devido à resistência do M. tuberculosis aos medicamentos antibacilares, especialmente 

à Isoniazida e à Rifampicina, desenvolve-se a multirresistência, sendo esta uma grande 
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interferência no combate a doença (LOPES et al., 2011). Desta forma, o Ministério da Saúde, 

sugere um novo sistema para o tratamento da patologia, no qual consiste na modificação das 

dosagens de pirazinamida e hidrazida; a utilização do etambutol nos dois primeiros meses de 

tratamento e, a composição de um comprimido contendo as quatro drogas com uma dosagem 

fixa pré-estabelecida. A utilização de tratamentos inadequados promove um ambiente 

facilitador para a tuberculose multirresistente (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 2010; 

MARQUES et al., 2010). 

De acordo com dados obtidos pela OMS (2011) através do Global Tuberculosis Control, 

novas formas de tratamento foram propostas pela OMS e estão em fase de teste, mas o Brasil 

é um dos 6 países junto com Etiópia, Nigéria, Rússia, África do Sul e  Uganda que obtiveram os 

menores resultados de tratamento positivo. 

Apesar da atual tecnologia disponível para curar a maioria dos casos, o Brasil ainda 

possui muitos casos de pessoas infectadas, principalmente em áreas com grande índice de 

pobreza, presídios, índios, entre outros e, locais no qual as ações de controle de qualidade e 

garantia de acesso não são realizadas (HIJJAR et al., 2007; SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 

2010). 

Segundo a OMS, o ano de 2006 obteve 9,4 milhões de casos novos de TB, numa 

incidência de 139/100000 habitantes. Sendo que 7,7% eram de HIV (vírus da imunodeficiência 

humana) positivos (LOPES et al., 2011). 

 

6. MATERIAL E MÉTODOS 

 

6.1. SUJEITO DA PESQUISA 

Esse projeto trata-se de um estudo epidemiológico quantitativo de casos de tuberculose 

na população do estado de Rondônia. Para a realização desse projeto, foram analisados os 

dados referentes a indivíduos diagnosticados com tuberculose durante o período de 2001 a 

2010. 

6.2. VARIÁVEIS DO ESTUDO 

As variáveis estudadas foram: ano de diagnóstico, faixa etária, gênero e evolução do 

caso. 

6.3. COLETA DE DADOS 

Os dados epidemiológicos do estado de Rondônia foram gentilmente cedidos pelo 

diretor geral Belgrano José Cavalcante Alves, da Agência Estadual de Vigilância Sanitária 
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(AGEVISA). Os dados gerais da região norte do Brasil foram retirados no Banco de Dados do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS) e Sistema de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde. 

6.4. TABULAÇÃO DE DADOS 

Os dados cedidos pela AGEVISA/RO, foram salvos no formato Microsoft Office Excel 

2007 e tabulados utilizando recursos do programa Microsoft Office (PowerPoint 2007 e Word 

2007) para o Windows. 

7. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A incidência de casos novos de TB por ano de diagnóstico em Rondônia e na região 

norte do país, entre 2001 a 2010, mostrou se elevados nos últimos anos (Tabela 1).Tabela 1. 

Incidência de novos casos de Tuberculose por ano de diagnóstico no Brasil, região norte do 

país e Rondônia entre o período de 2001 a 2010. 

 
FONTE: SINAN/SES/AGEVISA/RO 

Em 2001, Rondônia apresenta um número significativamente alto (Tabela 1), devido 

ainda o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e o Programa de Saúde a Família 

(PSF) não terem sido totalmente implantado no estado. Pois esses programas são 

considerados importantes na realização do diagnostico precoce da TB. BRASIL (2003). 

A região norte apresentou uma taxa de crescimento entre 2000 a 2010 de 2,09, sendo a 

maior taxa apresentada em relação a outras regiões (IBGE, censo 2010). Em Rondônia no 

período de 2008 a 2010, em busca do desenvolvimento do país, foram instituídas algumas 

obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), dentre elas, as hidrelétricas, duas 

especialmente localizadas no estado de Rondônia (GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, 

2012), com isso, trouxe o aumento populacional desta região, sem acompanhamento de infra-

estrutura e melhoria na saúde pública, ou seja, tornou se um fator que predispõem à TB. Outro 

fator que contribuiu para a elevação no índice foi a partir de 2009, a obrigatoriedade da 

notificação de casos de tuberculose nos presídios em Rondônia. 
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O Brasil mostrou entre 2002 a 2005 um índice significativamente elevado de casos de TB 

(Tabela 1), no entanto, para tentar reverter esta situação, em 2005 foram adotadas medidas 

gerais para o controle de tabaco, o qual é um fator de risco para a doença, sendo algumas 

delas: o aumento dos impostos e preços; controle da propaganda e patrocínio de produtos e, 

tratamento de dependência do tabagismo (PENNA, 2010). Isto influenciou na diminuição deste 

índice. Outro fator que influenciou significativamente a queda no índice de TB a partir de 2006 

foi à implantação do PACS e PSF em todo o Brasil (BRASIL, 2007). 

Na figura 1 comparamos a cidade de Porto Velho, com maior incidência de casos de 

tuberculose em Rondônia, com os dados gerais do Estado. O município de Porto Velho dispõe 

a mesma tendência nos valores de incidência quando comparado com o Estado. Além de ser a 

capital, é considerada a cidade de maior notificação devido ao número populacional. Porto 

Velho também apresenta uma maior rede básica e serviços de saúde proporcionais à 

população, bem como, maior número de profissionais de saúde do Estado, logo, uma maior 

capacidade de detectar os casos (ESCOBAR, 2001). 

O Programa Contra Tuberculose (PCT) foi descentralizado em 2000, porém somente 

conseguiu ser devidamente efetuado em Porto Velho no ano de 2003. Com base neste fato, 

podemos observar uma redução de 32 casos do ano de 2003 para 2004 (Figura 1). 

A cidade de Porto Velho recebeu grande influxo populacional devido à construção das 

usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio nos anos de 2008 e 2009, aumentando 

significativamente o contingente populacional de 379.186 em 2008 para 410.520 em 2010 

(IBGE, censo 2010). Um dos fatores de risco para tuberculose é a grande concentração 

populacional em um determinado local, com base neste fator se observa o crescimento súbito 

de 89 casos entre 2008 e 2009, sendo acometidos principalmente homens em idade produtiva 

(Figura 1). 

Figura 1. Incidência de casos novos de tuberculose notificados no estado de Rondônia e 

no Município de Porto Velho, entre o período de 2001 a 2010. 

 

             FONTE: SINAN/SES/AGEVISA/RO 
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O Programa Nacional de Controle a Tuberculose (PNCT) estipulou como cidades 

prioritárias para o controle da TB no estado de Rondônia: Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, 

Ji-Paraná e Porto Velho (CASTILLO et al., 2009). 

De forma geral, temos no ano de 2001 a maior incidência em todos os municípios 

estudados, com tendência nos anos posteriores a uma diminuição e atingindo um menor 

índice no ano de 2006 (Figura 2). Com a descentralização ampliada para os municípios 

prioritários, em 2005, tais como: Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim e Ji-Paraná (CASTILLO et 

al., 2009), nos anos de 2005 e 2006, ocorre uma diminuição da incidência de casos de TB 

nestes municípios. De acordo com o BRASIL (2006), 316 profissionais foram capacitados em 

2005, sendo outro fator contribuinte para a diminuição desse índice. 

 

Figura 2. Incidência de casos de tuberculose notificados nas cidades de Ariquemes, 

Cacoal, Guajará-Mirim e Ji-Paraná entre o período de 2001 a 2010. 

 
FONTE: SINAN/SES/AGEVISA/RO 

 

Segundo a Portaria N◦ 2305 de 04 de Dezembro de 2003 do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2003), houve uma autorização de repasse do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos 

Municipais e ao Distrito Federal para ações de controle da tuberculose, englobando os 

municípios de Ariquemes e Ji-paraná. Possivelmente tal investimento contribuiu para a 

diminuição da incidência de casos em 2004 no município de Ariquemes (Figura 2). Em 

Ariquemes houve aumento da incidência de TB em 2008 e queda a partir de 2009 (Figura 2), 
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isto ocorreu devido à intensificação do Programa de Controle da Tuberculose, no qual a 

Secretaria de Saúde promoveu encontros com os diversos profissionais da saúde, parcerias 

com as farmácias e a capacitação dos agentes comunitários de saúde da área rural 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARIQUEMES, 2012). 

De acordo com Ivani Claudete Gromann, Coordenadora da Divisão de Epidemiologia, 

Cacoal recebeu 7.000 reais do Ministério da Saúde, no final de 2005, esta verba foi aplicada no 

plano de ação do município, que realiza o combate a tuberculose por meio de trabalhos 

educativos nas comunidades e a capacitação dos profissionais de saúde. Partindo deste 

pressuposto, observamos uma diminuição em 2006 no índice de TB (Figura 2). Devido a este 

fato, em 2007, o município de Cacoal recebeu um premio de certificação em excelência e 

qualidade no controle da tuberculose sendo classificado em quarto lugar do ranking nacional. 

Tanto o município de Cacoal como Guajará- Mirim possui uma grande parte de seu 

território povoado por indígenas. No final de 2003 foi realizada uma avaliação nutricional das 

crianças indígenas da tribo Wari. Os dados antropométricos coletados faziam parte de um 

estudo maior sobre as condições de saúde e epidemiologia da tuberculose entre os Wari. 

Como resultado levantou-se uma preocupação com o estado nutricional das crianças, o que 

poderia aumentar a predisposição não só a tuberculose, mas a varias doenças infecciosas 

(ESCOBAR et al., 2003). 

A população indígena apresenta uma grande incidência de tuberculose não sendo 

comprovado o fator determinante desta prevalência. Alterando assim a incidência de casos 

nas cidades com grande contingente de aldeias indígenas. Como por exemplo, em 2008 no 

município de Cacoal onde 40,9 % dos casos identificados foram relacionados aos indígenas. 

Ji – Paraná apresentou um aumento da incidência de TB de 2007 à 2009 e queda na 

incidência a partir de 2009 (Figura 2). Em 2009 a Secretaria da Saúde deste município inicia um 

programa contra a tuberculose nos presídios, no qual houve uma parceria entre a Unidade 

Básica de Saúde Adolpho Rohl e os agentes penitenciários para a identificação, controle e 

tratamento dos casos de tuberculose. Segundo a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO 

VELHO (2012), 27 novos casos foram notificados em 2009 sendo 11,1 % (3 casos) na população 

carcerária. 

O número de casos novos de tuberculose por gênero no estado de Rondônia tem 

mostrado que a tuberculose não faz exceção de gênero afetando tanto homens quanto 

mulheres. 

Durante os dez anos estudados, o gênero masculino foi o mais afetado pela doença 

durante todo o período corroborando com os índices nacionais (Figura 3). A cultura de a 



    

 142 

mulher ser a dona do lar e seu trabalho ainda na maioria das vezes ser domiciliar mantém uma 

menor taxa de incidência de TB em relação aos homens. Outro fator que contribui para este 

fim, é que o homem ainda possui uma menor adesão aos serviços de saúde. 

Figura 3. Número de casos novos de tuberculose por gênero no estado de Rondônia 

entre o período de 2001 a 2010. 

 
FONTE: SINAN/SES/ AGEVISA/RO 

A tuberculose predomina no gênero masculino em todo Brasil, não sendo diferente em 

Rondônia, desta forma, observamos na tabela 2, que Cacoal, Porto Velho, Ji- Paraná, Guajará- 

Mirim e Ariquemes apresentam índices maiores acometendo o sexo masculino. 

De acordo com Figueiredo (2008), os homens são mais acometidos, pois são mais 

expostos ao risco, além de terem uma nutrição inadequada, fazem maior uso de bebidas 

alcoólicas e se cuidam menos, com menor freqüência nas consultas médicas e maior abandono 

no tratamento. 

Tabela 2. Número de novos casos de tuberculose por gênero notificados nas cidades de 

Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Porto Velho entre o período de 2001 a 2010.

 

FONTE: SINAN/ SES/ AGEVISA/ RO 
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Como já citado anteriormente, entre 2004 e 2005 houve a implantação dos programas 

de saúde a família e de agentes comunitário de saúde. A partir de 2005, com a 

descentralização das ações de controle da TB para a atenção primária nos municípios e os 

programas funcionando em 90% da sua totalidade, observa se que não houve índices elevados 

de tuberculose, com exceção de 2009 (Tabela 3), em decorrência de um aumento demográfico 

em Rondônia devido à construção das hidrelétricas e pela parceria com os presídios onde 

ocorreu a obrigatoriedade das notificações de TB. 

Dentre os índices elevados, observa se que a faixa etária entre os 15 a 44 anos é a mais 

afetada pela doença (Tabela 3), isto esta relacionado a uma população jovem-adulta, 

economicamente ativa e possivelmente relacionada com a infecção pelo HIV, que apresenta 

predominância nesta mesma faixa etária. 

 

Tabela 3. Número de casos novos de tuberculose por faixa etária no estado de Rondônia 

entre o período de 2001 a 2010. 

 
FONTE: SINAN/ SES/ AGEVISA/ RO 

 

O fato de a tuberculose afetar principalmente homens na faixa etária produtiva 

confirma a doença como um problema social, pois além de acometer mais facilmente as 

classes menos favorecidas a morbidade causada pela TB, afeta o trabalhador diminuindo ainda 

mais a renda familiar, prejudicando assim as condições de vida. 

A tuberculose, como observado nas tabelas 3 e 4, atinge principalmente as pessoas na 

idade mais produtiva, ou seja, a faixa etária de 15 a 44 anos. (MASCARENHAS et al., 2005) Este 

fato ocorre tanto em Rondônia como em todo Brasil. Mesmo com um elevado número de 

casos na faixa etária produtiva, a incidência oscilou pouco dentre esses anos de estudo. 
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Tabela 4. Número de novos casos de tuberculose por faixa etária nos municípios de 

Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Porto Velho entre o período de 2001 a 2010. 

 

 
FONTE: SINAN/SES/AGEVISA/RO 

Apesar dos dados demonstrarem que a incidência de tuberculose é maior na faixa entre 

15-44 anos, muitos autores abordam um risco duas vezes maior de se contrair a doença em 

pacientes idosos ou ainda bebes. Dentre os fatores de risco estão à possibilidade dos idosos 

estarem alocados em asilos e/ou apresentarem desnutrição (MENEZES et al., 1998; OLIVEIRA e 

MOREIRA FILHO, 2000). Portanto, o fator determinante para que o número de casos seja maior 

na idade produtiva seria a associação com o HIV (HIJJAR et al., 2001) e maior exposição a 

tuberculose e/ou riscos. 

Um dos prováveis motivos para o baixo índice de tuberculose infantil é o difícil 

diagnóstico nesta faixa etária. Entretanto Cacoal apresenta uma das maiores incidência de TB 
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em crianças no estado de Rondônia, isto pode ser favorecido pelo fato de que na população 

indígena a tuberculose atinge principalmente as crianças, divergindo da população em geral, 

como mostra o trabalho realizado em Suruí, localizado em Cacoal, que apresenta maior 

incidência de TB em índios menores de 15 anos (BASTA et al., 2004). Desta forma é 

preconizada pelo Ministério da Saúde a aplicação de um modelo de pontuação para o 

diagnostico de tuberculose infantil. 

Como mostra a tabela 4, o elevado índice de tuberculose infantil no ano de 2009 no 

município de Porto Velho, pode estar relacionado ao aumento da população com os 

trabalhadores nas obras do PAC, pois os mesmos vieram para o município, acompanhados com 

sua família. 

Na tabela 5 podemos observar no ano de 2001, um aumento significativo no abandono 

ao tratamento de tuberculose, este fator contribui para o surgimento no ano seguinte do 

aumento de TB resistente. Pois, segundo o Manual de Recomendações para o Controle da 

Tuberculose (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011), a maioria dos casos de multirresistência é 

adquirida devido aos abandonos no tratamento, tratamentos irregulares e, detecção tardia 

dos casos de resistência. O número de abandono também mostrou se elevado no ano de 2009, 

consequentemente contribuiu para que em 2010 o número de casos de cura diminuísse 

significativamente. No ano de 2007, foi notório o índice elevado de óbito por TB, pois segundo 

a OMS o número de mortes por tuberculose relacionadas ao HIV dobrou em 2007. 

 

Tabela 5. Encerramento de casos de tuberculose no estado de Rondônia entre os anos 

de 2001 a 2010. 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SINAN/SES/AGEVISA/RO 

 

 



    

 146 

8. CONCLUSÃO 

Conforme os resultados apresentados podem observar que a implantação do PSF, do 

PACS, e as capacitações de agentes de saúde, influenciaram na detecção de casos de TB e no 

tratamento, e a descentralização das ações de controle de TB contribui para a notificação da 

doença e assim melhorar o direcionamento de verbas para os programas. 

Em 2008, houve a implantação de obras através do PAC em Rondônia contribuindo para 

um deslocamento demográfico no estado, consequentemente induzindo ao aumento na 

incidência de TB, tornando agora necessário, novas metas para diminuir o índice de 

tuberculose no estado. 

 

9. CRONOGRAMA 

    2011    2012 

 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

Revisão bibliográfica X X X X X X X X X X X X 

Elaboração do projeto X X           

Contato com a 
AGEVISA 

  X          

Coleta de dados    X X        

Análise e interpretação 
dos dados 

    X X X X X X   

Confecção de resumo 
para envio ao 
Congresso 
Internacional de 
Doenças Tropicais 

      X      

Elaboração de 
relatórios, resumos e 
apresentações 
científicas 

          X X 
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10. ORÇAMENTO 

 

ITEM VALOR EM REAIS (R$) 

Xerox 10,00 

Folha A4 15,00 

Cartucho preto para impressora 70,00 

Combustível para coleta de dados 130,00 

Inscrição para o Congresso Internacional de 

Doenças Tropicais 

310,00 

Passagem aérea para o Rio de Janeiro - RJ 600,00 

Hospedagem no Rio de Janeiro - RJ 1.700,00 

Banner 70,00 

TOTAL 2.905,00 
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1- REVISÃO DA LITERATURA 

A doença cardiovascular é a principal causa de morte no mundo. De acordo com o 

Ministério da Saúde, no Brasil, ela é responsável por mais de um milhão de internações por 

ano e cerca de 30% do total de óbitos, representado cerca de 250 mil mortes por ano1 

De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Colúmbia e do Banco 

Mundial, há previsão de que nos países em desenvolvimento o risco de morte deve aumentar 

20% até 2020, naqueles em desenvolvimento deverá dobrar. Segundo esses dados, se as atuais 

proporções forem mantidas, o Brasil terá as maiores taxas de novos eventos do mundo nas 

próximas décadas2.  

Em um estudo realizado por Gerber e Zielinski (1997) no Brasil, numa avaliação de 

1501 voluntários entre 6 e 16 anos, constatou que os fatores de risco para doenças 

cardiovasculares estão presentes desde a infância, representando um número significativo de 

crianças com um fator preditivo para a aterosclerose identificada precocemente na vida3. 

O desenvolvimento de aterosclerose ou não, dependerá da permanência dos fatores 

de risco, da predisposição genética e da sobreposição de outros fatores de risco.  

Segundo Gerber e Zielinsky: “A incidência de coronariopatia é, em geral, dependente 

da prevalência de seus fatores de risco, assim, quanto maior a presença de fatores de risco 

para a aterosclerose, maior a probabilidade de incidir em coronariopatia”. Estudos apontam 

para o fenômeno conhecido como trilha, onde os fatores de risco são identificados durante a 

infância ou adolescência e tendem a se perpetuar na vida adulta, acelerando o 

desenvolvimento da doença aterosclerótica4.  

Os fatores de risco podem ser divididos em imutáveis e mutáveis. Os fatores imutáveis 

são aqueles em que não há possibilidade de alterar sua evolução por se tratar de 

características próprias e invariáveis de cada indivíduo, como raça, idade, herança genética e 

sexo. Já os fatores mutáveis são passíveis de serem alterados, como as dislipidemias, 

tabagismo, hipertensão5.  

A evolução da doença aterosclerótica depende então da agregação dos fatores de risco 

somados à predisposição que cada indivíduo carrega consigo.  
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Segundo a I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica6 

um bom exemplo de agregação de fatores de risco é a "síndrome metabólica" que se 

caracteriza pela combinação de "obesidade abdominal", hipertrigliceridemia, dislipidemia 

(com aumento de LDL e diminuição de HDL), hipertensão arterial e hiperinsulinemia. Outros 

estudos têm mostrado que o controle de fatores de riscos, como; dislipidemia, hipertensão 

arterial sistêmica, diabetes mellitus e tabagismo estão diretamente ligados à redução dessa 

doença7.  

É importante destacar que a associação desta síndrome com as doenças 

cardiovasculares, aumenta a mortalidade total em, aproximadamente, 1,5 vezes e a 

cardiovascular em cerca de 2,5 vezes8.  

De acordo com a III Diretrizes Brasileiras sobre dislipidemias e Diretrizes de prevenção 

da aterosclerose do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia 

(2001), o perfil lipídico sanguíneo considerado saudável para voluntários de ambos os sexos 

acima dos 20 anos de idade é: colesterol total < 200 mg/dl; LDL-C < 160 mg/dl; HDL-C > 40 

mg/dl e triglicérides < 150 mg/dl9.  

A pressão arterial sistêmica (PA) tem uma potente relação direta, independente, 

positiva e contínua com o risco cardiovascular, já bem demonstrada por estudos 

epidemiológicos, e esse conceito não é diferente relativamente a faixas etárias mais jovens1, 10.  

A íntima relação entre hipertensão e aterosclerose pose ser explicada pela seguinte 

teoria: as células musculares lisas sofrem alteração fenotípica para células secretoras, o que 

aumenta o potencial proliferativo e a resposta aos fatores de crescimento, e todas essas 

alterações potencializam a aterogênese, que é amplificada na presença de dislipidemia5.  

Sabe-se atualmente que jovens hipertensos apresentam maior risco potencial para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, uma vez que agregam um maior número de 

fatores de risco e estes estão associados a uma maior incidência de eventos cardíacos na fase 

adulta1.  

A obesidade central ou tronco-abdominal, em geral, é acompanha de resistência a 

insulina, hipertensão arterial, dislipidemias, se associando fortemente a formação de placas 

ateroscleróticas5.  

O diabetes mellitus representa um fator de risco independente para as doenças 

ateroscleróticas e, por consequência, para todas as suas sequelas clínicas como doença 

coronariana, cerebrovascular, arterial periférica, etc., com o risco para aterosclerose chegando 

a ser duas ou três vezes maior em diabéticos do que não diabéticos5.  De acordo com Gray “as 
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complicações do DM do tipo 2, entre as quais as cardiovasculares, emergem como uma das 

maiores ameaças à saúde em todo o mundo, com imensos custos econômicos e sociais”11. 

A obesidade é hoje pode ser considerada como uma epidemia de grandes proporções, 

que vem atingindo tanto países desenvolvidos como os em desenvolvimento.  

Segundo alguns estudos, a obesidade em homens está relacionada como o terceiro 

fator mais importante nas manifestações de doenças cardiovasculares, ficando atrás apenas da 

idade e do colesterol12.  

O sedentarismo constitui fator de risco para a aterosclerose, enquanto o exercício a 

previne. Isso é conseguido por meio da melhora da condição cardiorrespiratória, melhora da 

composição corporal, redução da obesidade, do estresse, do nível de catecolaminas e também 

do efeito benéfico na pressão arterial.  

Para Alves (2005)13, a prática de atividade física diminui o risco de aterosclerose e suas 

consequências, ajuda no controle da obesidade, da hipertensão arterial, do diabetes, da 

osteoporose, das dislipidemias e diminui o risco de afecções osteomusculares e de alguns tipos 

de câncer. 

Para Blair et al a inatividade física é um fator de risco independente para a doença 

cardiovascular, hipertensão arterial, obesidade e hipercolesterolemia13.  

De acordo com Santos et al (2001), o escore de risco de Framingham para doenças 

cardiovasculares calcula o risco absoluto de eventos coronários (morte, IAM e angina pectoris) 

em 10 anos. São atribuídos pontos para idade, pressão arterial sistólica e diastólica, CT, HDL-C, 

fumo e presença ou não de Diabetes mellitus14. Com base nesse escore, o risco para eventos 

cardíaco podem ser estimados e dividem-se em: 

 Baixo risco: risco absoluto de eventos < que 10% em dez anos. Geralmente são 

voluntários com 1 fator de risco (excetuando DM) além do colesterol (LDL-C > 160 

md/dl). 

 Médio risco: risco de evento > 10%, porém menor do que 20% em 10 anos. 

Geralmente voluntários com 2 fatores de risco (executando DM) além do colesterol 

(LDL-C > 160 mg/dl). 

 Alto risco: risco de evento maior ou igual a 20% em 10 anos ou acima de 20% 

extrapolando-se a idade para os 60 anos de vida. 

 

A avaliação de vários fatores de risco ao mesmo tempo permite identificar pacientes 

com alto risco, motivar pacientes para aderir à terapêutica e modular os esforços de redução 
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de risco14. A possibilidade de se estimar o risco absoluto em dez anos permite ações 

preventivas, principalmente dirigir a estratégia populacional e a busca de alto risco. 

A compreensão da magnitude dos diversos fatores de risco para doenças 

cardiovasculares e sua identificação nas diferentes faixas etárias são essenciais para a 

elaboração de planos preventivos e eficazes na prevenção e controle das doenças 

ateroscleróticas15.  

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Geral  

Identificar a presença de fatores de risco para o desenvolvimento de doença 

aterosclerótica em jovens universitárias da Faculdade São Lucas.  

2.2 Específicos 

Identificar a prevalência de voluntárias com valores indesejáveis dos indicadores de 

risco biológicos (gordura corporal, colesterol total, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, triglicérides, glicemia 

e pressão arterial).  

Verificar o nível de atividade física.  

 

3 CASUÍSTICA E MÉTODO 

3.1 Tipo de pesquisa 

Estudo transversal e descritivo quali-quantitativo.  A pesquisa foi aprovada pelo comitê 

de ética e pesquisa da Faculdade São Lucas e os participantes assinaram ao termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

3.2 Local da pesquisa 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Pesquisa em Fisiologia da Faculdade São 

Lucas, Porto Velho – RO.  

3.3 População 

Jovens universitárias da Faculdade São Lucas, na faixa etária dos 18 aos 30 anos. Foram 

avaliadas 129 jovens sorteadas aleatoriamente.   

 

3.4 Instrumentos e coleta de dados 

Na primeira fase foram distribuídos questionários com o intuito de investigar como os 

hábitos de vida dessas estudantes, se ela pratica alguma atividade física, como é sua 

alimentação, se possui na família histórico de hipertensão arterial, diabetes mellitus, infarto, 

coronariopatias, dislipidemias.  
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Na segunda fase foram sorteadas aleatoriamente 129 estudantes para se submeter à 

avaliação de risco cardiovascular. Os seguintes parâmetros foram avaliados: 1) pressão 

arterial; 2) índice de massa de corpórea; 3) Circunferência abdominal e RCQ; 4) avaliação 

bioquímica do laboratório; 5) Eletrocardiograma. 

 

3.4.1 Mensuração das variáveis 

Fase I  

Questionário para aferição de antecedentes familiares e tabagismo 

Foram coletados dados relacionados à idade, gênero, cor da pele, tabagismo e 

antecedente familiar relacionado ao pai, mãe ou irmão, sendo antecedente familiar 

considerado positivo quando houvesse presença de familiares, independente da idade do 

evento, com hipertensão arterial (HA), acidente vascular cerebral (AVC), infarto agudo do 

miocárdio (IAM), diabetes melito (DM) e obesidade. 

Fase II 

 

Nível de atividade física 

Foi aplicado questionário IPAQ - International Physical Activity Questionnaire, 

instrumento desenvolvido e preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com o 

objetivo de avaliar quantidade de atividade física praticada. A partir do IPAQ, classifica em: a) 

níveis suficientes de atividade física, resultado igual a ativos ou muito ativos e b) baixo nível de 

atividade física, resultado igual a insuficientemente ativos ou sedentários. 

 

Aferição da pressão arterial (PA) 

Na posição sentada, com as costas devidamente apoiadas, no braço esquerdo livre de 

roupas de cada indivídua, foram realizadas três medidas consecutivas da PA (dois minutos de 

intervalo entre cada tomada), registrando-se a média das mesmas. Baseando-se nos valores de 

referência do VII Joint National Comittee (JNC-7)16. Como instrumento de aferição foi utilizado 

medidor de pressão arterial automático, marca OMRON. 

 

Antropometria 

Avaliação do índice de massa corporal (IMC) 

O IMC foi obtido através da divisão da massa corporal (em quilogramas) pela estatura 

ao quadrado (em metros), permitindo classificar o grau de sobrepeso ou obesidade do 

indivíduo. A estatura foi medida em metros, com as voluntárias descalças, na posição 
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ortostática com os pés unidos, mantendo-se em posição ereta e olhando para o infinito (plano 

de Frankfurt, paralelo ao solo). Essa medida foi realizada com as voluntárias em apnéia 

inspiratória, prevenindo-as para não encolher nenhuma parte do corpo quando o cursor 

tocasse a cabeça. O peso foi medido em quilogramas, devendo as voluntárias, 

obrigatoriamente, estarem trajando roupas leves e sem sapatos. 

O instrumento utilizado para a coleta foi uma balança antropométrica com capacidade 

de até 150 kg e mostrador subdividido de 100 g em 100 g, possuindo estadiômetro fixo com 

capacidade de mensuração até 2,0 m, subdividido de 5,0 cm em 5,0 cm, marca Filizola. 

Classifica-se em IMC normal o resultado < 25 kg/m2, e o resultado > 25 kg/m2 como 

sobrepeso/obesidade. 

 

Aferição da circunferência abdominal (CA), quadril e Relação cintura/quadril 

A CA, obtida em centímetros, foi medida com uma fita métrica inelástica, graduada em 

milímetros diretamente sobre a pele em volta da avaliada, no nível de maior distensão anterior 

do abdômen em plano horizontal, sendo a leitura feita no momento de uma expiração normal. 

Classifica-se em: 1) mulheres com adiposidade abdominal adequada (CA < 80 cm) e mulheres 

obesas (CA > 80 cm); e 2) homens com adiposidade abdominal adequada (CC < 94 cm) e 

homens obesos (CC > 94 cm). 

Quadril: 

A fita foi aplicada firmemente ao nível da extensão máxima dos glúteos. Um assistente 

a posicionou do lado oposto do corpo. 

Relação cintura/quadril: 

A RCQ foi simplesmente calculada dividindo a circunferência da cintura (medida em 

cm) pela do quadril (medida em cm).  

 

Dobras Cutâneas 

A medida da espessura de dobras cutâneas é um dos métodos mais utilizados para 

avaliação da composição corporal (Costa, 2003). A técnica foi realizada mediante o emprego de 

um adipômetro da marca Sanny, com tolerância de medição de +/-0,5mm. 

Para exatidão e fidedignidade das medidas das dobras cutâneas seguiu-se os 

procedimentos padronizados propostos Petroski (1999):  

1- As medidas foram realizadas do lado direito da avalianda; 

2- Os pontos anatômicos de referência para a realização das dobras cutâneas 

específicas foram demarcados previamente; 
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3- Os pontos anatômicos de referência foram completamente desnudos; 

4- A dobra cutânea foi pinçada com as falanges distais dos dedos indicadores e polegar 

da mão esquerda sem envolver qualquer outro tecido que não seja pele e gordura; 

5- Os dedos indicador e médio da mão direita manuseiam a haste móvel do 

adipômetro, enquanto os demais contornam a empunhadura; 

6- Os terminais transversos das hastes do adipômetro foram colocados no ponto 

anatômico de reparo, com a pinçagem feita um pouco acima do mesmo; 

7- A demarcação, pinçagem e medição foram realizadas no sentido da fibra muscular; 

8- As medidas foram realizadas sequencialmente e de uma só vez; 

9- A leitura da medição foi realizada entre 2 e 4 segundos, sem retirada do adipômetro 

do ponto anatômico; 

10- Realizaram-se duas medidas e quando a diferença entre as duas primeiras medidas 

era superior a 5%, repetia-se uma terceira vez; 

11- O resultado foi a média entre as duas medidas cuja diferença era inferior a 5%; 

13- O avaliador não foi o anotador das medidas, contando com a ajuda de um auxiliar. 

Neste estudo, utilizou-se o somatório de sete dobras cutâneas, referidas abaixo, com o 

intuito de obter a melhor estimativa possível do percentual de gordura corporal e sua 

distribuição.  

Peitoral: 

 A dobra foi destacada entre a axila e o mamilo, tão alto quanto possível na dobra 

axilar anterior, com a medida tomada 1 cm abaixo dos dedos. 

Tricipital: 

A dobra foi destacada verticalmente na linha média posterior do braço direito, a meio 

caminho entre a ponta do ombro e a ponta do cotovelo; o cotovelo permanecia numa posição 

estendida e relaxada. 

Axilar-média: 

A dobra foi destacada no ponto de intersecção que coincidem a linha axilar média e do 

processo xifóide, obliquamente ao eixo do tronco. 

Subescapular: 

 A dobra foi destacada ao longo da linha natural da pele, logo abaixo do ângulo inferior 

da escápula com o adipômetro aplicado 1cm abaixo dos dedos. 

Supra ilíaca: 

A dobra foi destacada posteriormente à linha média axilar e sobre a crista ilíaca, ao 

longo da linha natural da pele com o adipômetro aplicado 1cm abaixo dos dedos.  
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Abdominal: 

A dobra foi destacada 3cm à lateral e 1cm abaixo ao centro da cicatriz umbilical.  

Coxa: 

A dobra foi destacada no aspecto anterior da coxa, no ponto médio entre a linha 

inguinal e a borda proximal da patela. O peso do corpo foi transferido para o pé esquerdo e o 

adipômetro aplicado 1cm abaixo dos dedos. 

Exames Laboratoriais 

Amostras sanguíneas foram obtidas das voluntárias no mesmo horário (oito horas da 

manhã). 10 mL de sangue periférico foram coletados por meio de tubos de vacuteiner com gel 

separador. Foram realizadas dosagens de colesterol total (método Trinder enzimático) e HDL 

(método Labtest), triglicerides (método Trinder enzimático), glicemia (método Trinder 

enzimático). Para o cortisol foi realizada a técnica de Imunoensaio (ELISA) para determinação 

quantitativa in vitro do cortisol em soro e plasma humanos.  As técnicas e métodos para os 

exames bioquímicos foram padronizados pelo Laboratório de Análises Bioquímicas da 

Faculdade São Lucas.  

 

Eletrocardiograma  

O exame de eletrocardiograma foi realizado no período da manhã em sala com 

temperatura agradável, as voluntárias descansadas por dez minutos. Foi registrado o 

eletrocardiograma de repouso e em pé por 10 minutos. Os dados foram registrados no 

eletrocardiógrafo digital e analisados no MatLab.  

 

3.5 Análise estatística 

As variáveis quantitativas foram descritas através da média e do desvio-padrão e as 

variáveis qualitativas através de frequências. Para comparação das variáveis quantitativas, foi 

utilizado o teste t de Student, para amostras independentes e para variáveis qualitativas o 

teste Qui-quadrado. 

Em todas as análises estatísticas, foi adotado um nível de significância < 5%. Os 

cálculos estatísticos foram realizados no software estatístico Sigma Stat versão 3.0 

 

4.0 RESULTADOS 

Foram avaliadas 129 voluntárias. As idades variaram entre 18 a 32 anos. Na tabela-1 

abaixo são apresentados os dados antropométricos e hemodinâmicos da população estudada. 
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4.1 Dados demográficos, antropométricos e hemodinâmicos  

A média de idade foi de 20,54±2,65, altura de 1,61±0,59 e peso de 58,47±11,59. Foram 

analisados os dados antropométricos e hemodinâmicos e foi observado que os valores médios 

de IMC, circunferência da cintura e RCQ estavam dentro de parâmetros de normalidade. Com 

relação a porcentagem de gordura foi elevada, valor considerado acima da média normal, 

tornando a individua predisponente a doenças relacionadas com a obesidade.  

A pressão arterial sistólica e a diastólica estavam dentro de parâmetros de 

normalidade de acordo com Sociedade Brasileira de Hipertensão. 

 

Tabela-1. Dados Antropométricos e Hemodinâmicos das Jovens Universitárias. 

Antropométricas N Média e desvio padrão 

Idade 129 20,54±2,65 

Altura 129 1,61±,059 

Peso 129 58,47±11,50 

IMC 129 22,53±4,29 

Cintura 129 70,76±8,17 

Cintura/quadril 129 0,73±0,05 

Gordura 129 30,44±6,74 

Hemodinâmicas   

PAS 128 103,04±7,86 

PAD 128 67,54±6,96 

IMC índice de massa corpórea 

PAS pressão arterial sistólica 

PAD pressão arterial diastólica 

  

 

4.1.1 Medidas Antropométricas- Dobras cutâneas 

As dobras cutâneas são apresentadas na tabela 2 abaixo. 

 

Tabela-2. Medidas das dobras cutâneas na avaliação da composição corporal das jovens 

universitárias. 
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Dobras Cutâneas N Média e desvio padrão 

Peitoral 129 14,80±7,51 

Subescapular 129 21,23±11,06 

Axilar média 129 17,21±7,29 

Suprailíaca 129 23,43±11,15 

Abdome 129 28,91±10,42 

Tríceps 129 19,67±7,93 

Bíceps 67 14,85±7,54 

Coxa 129 29,99±11,54 

Panturrilha 129 20,46±9,48 

   

4.2 Lipídeos plasmáticos e glicemia 

As frações de colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol, VLDL-colesterol e 

triglicérides e glicemia da população estudada se mantiveram dentro dos limites normais ou 

desejados, conforme tabela 3. 

Tabela-3. Perfil lipídico e glicêmico das jovens universitárias. 

 Perfil Bioquímico N Média e desvio padrão 

Glicemia 89 77,33±8,00 

Colesterol total 89 162,67±30,22 

HDL-c 86 52,49±10,96 

LDL-c 86 96,73±25,69 

Triglicerídios 86 67,98±40,85 

VLDL-c 87 13,41±8,27 

Cortisol 59 15,93±7,25 

 

4.3 Histórico Familiar 

 

A avaliação do histórico familiar observou-se que com relação a hipertensão 

arterial(HAS) e Diabetes Mellitus(DM) apresentaram as maiores porcentagem com relação a 

histórico positivo. Os dados são apresentados na tabela 4 abaixo. 
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Tabela-4. Histórico familiar positivo para Hipertensão arterial, Diabetes mellitus, Doença 

arterial coronária e Acidente Vascular cerebral das jovens universitárias 

Histórico familiar positivo Frequência Percentual válido 

HAS 45 34,4 

DM 

DAC 

AVC 

32 

10 

11 

24,4 

7,6 

8,4 

 

HAS- Hipertensão arterial 

DM- Diabetes mellitus 

DAC-Doença arterial coronária  

AVC-Acidente Vascular cerebral  

 

4.5 Distribuição de frequências da Relação Cintura/Quadril 

 

A média e o desvio padrão da medida de cintura abdominal e relação cintura /quadril 

(RCQ) estavam dentro do “normal” na população estudada. Houve, porém, uma estratificação 

de risco nestas variáveis de 8,6% da população com valores elevados da circunferência da 

cintura (CA) e de 76,7% de risco moderado e alto risco para a RCQ.  

 

Tabela 5 – Estratificação de risco de jovens universitárias para a circunferência da cintura 

abdome (CA) e a RCQ.  

Classificação da medida 

da cintura abdome 

Frequência Percentual válido Percentual acumulado 

Normal cintura 118 91,5 91,5 

Elevada-cintura 1 0,8 92,2 

Elevada 10 7,8 100,0 

Classificação da medida 

da cintura/quadril 

   

Baixo risco 30 23,3 23,3 

Risco moderado 69 53,5 76,7 

Alto risco 30 23,3 100,0 
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Em nossos resultados observamos que 11,2% das voluntárias apresentaram valores 

limítrofes e elevados de colesterol total.  

Com relação ao HDL-c em 10,5% das voluntárias apresentaram risco aumentado para 

doença cardiovascular e o LDL-c 8,1% com valores acima de parâmetros desejados. 

 

Tabela 6 – Estratificação de risco de jovens universitárias para o colesterol total, HDL-c 

e LDL-c.  

Colesterol Frequência Percentual válido Percentual acumulado 

Normal 79 88,8 88,8 

Limítrofe 9 10,1 98,9 

Elevado 1 1,1 100,0 

HDL-c    

Risco aumentado 9 10,5 10,5 

Normal 57                66,3 76,7 

Protetor 20 23,3 100,0 

LDL-c    

Normal 79 60,3 91,9 

Limítrofe 5 3,8 5,8 

Alto 2 1,5 2,3 

   

 

 

    

 

4.6 Porcentagem de Gordura pela Prega Cutânea 

A média dos valores da porcentagem de gordura obtidos pela prega cutânea (%G- 

Prega Cutânea) foi acima do “ideal desejado” na população estudada, e foi observado de 

acordo com distribuição e classificação da porcentagem de gordura, com um alto número de 

jovens com sobrepeso e obesidade afetando 88,3% das voluntárias estudadas.  
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Tabela-7. Percentual de gordura e classificação da composição corporal das jovens 

universitárias estudadas. 

% Gordura Frequência Percentual válido Percentual acumulado 

Normal 15 11,7 11,7 

Sobrepeso 20 15,6 27,3 

Elevada 93 72,7 100,0 

 

A média dos valores do IMC apresentava-se dentro do “ideal desejado” na população 

estudada, porém foi observado de acordo com distribuição e classificação do IMC, um alto 

número de jovens com sobrepeso e obesidade afetando 17,1% das voluntárias estudadas.  

 

Tabela-8. Distribuição e classificação do IMC das jovens universitárias estudadas. 

Classificação do IMC Frequência Percentual válido Percentual 

acumulado 

IMC Baixo 1 ,8 ,8 

IMC Normal 106 82,2 82,9 

Sobrepeso 14 10,9 93,8 

Obesidade grau I 5 3,9 97,7 

Obesidade grau II 3 2,3 100,0 

   

 

4.3 Comparações entre IMC e % de gordura 

Os resultados apresentados da população referente ao IMC e a % de gordura da 

população estudada mostra claramente a grande diferença entre os valores, mostrando que o 

Índice de Massa corporal não é o método mais indicado para quantificar a quantidade de 

gordura total no organismo. 

 

4.4 Pressão Arterial 

As pressões arteriais sistólicas e as diastólicas foram normais na população estudada. 

Observou-se um baixo índice de valores acima do ideal desejado, com cerca de 2,3% para a 

PAS e 5,3% para a PAD. A distribuição esta expressa na tabela 9. 
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Tabela 9 – A distribuição das pressões arteriais sistólica e a diastólica em jovens universitárias. 

Normotensos Frequência Percentual válido 

PAS 

PAD 

128 

124 

97,7 

              94,7 

 

4.7 Nível de atividade física 

A análise do IPAQ - International Physical Activity Questionnaire, apresentou uma 

classificação com alto número de voluntárias cerca de 52,2% com baixo nível de atividade 

física, resultado igual a insuficientemente ativos ou sedentários, conforme tabela -10 abaixo. 

 

Tabela 10 – A distribuição e classificação do nível de atividade física de acordo com IPAQ das 

jovens universitárias. 

Classificação do IPAQ Frequência Percentual válido Percentual acumulado 

Sedentários 4 6,0 6,0 

Irregularmente ativos 31 46,3 52,2 

Ativo 27 40,3 92,5 

Muito ativo 5 7,5 100,0 

 

4.7 Percepção do nível de saúde 

A análise da percepção do Nível de Saúde do IPAQ - International Physical Activity 

Questionnaire apresentou que 17,7% das voluntárias se sentiam com a condição de saúde ruím 

e regular, conforme tabela-11. 

 

Tabela 11 – A distribuição e classificação da percepção do Nível de Saúde pelo IPAQ das jovens 

universitárias. 

Classificação da percepção 

do Nível 

de Saúde 

Frequência Percentual válido Percentual acumulado 

Ruim - - - 

Regular 11 17,7 17,7 

Boa 37 59,7 77,4 
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Muito boa 9 14,5 91,9 

Excelente 5 8,1 100,0 

4.8 Cortisol sanguíneo 

A distribuição e análise do cortisol sanguíneo apresentou que 96,6% das voluntárias 

com valores dentro da normalidade, conforme tabela-12. 

 

Tabela 12 – A distribuição e análise do cortisol sanguíneo das jovens universitárias. 

Nível cortisol Frequência Percentual válido Percentual acumulado 

< 30 56 96,6 96,6 

> 30 2 3,4 100,0 

 

4.9 Escore de Framingham 

A análise do escore de Framingham (pontuação), apresentou 100% das voluntárias 

com risco baixo cerca de 1% para doença arterial coronária em 10 anos. Dados são 

apresentados na tabela 13.  

Tabela-13. A distribuição e classificação do escore de Framingham das jovens universitárias. 

Pontos escore 

Framingham 

Frequência Percentual válido Percentual acumulado 

-17 3 3,4 3,4 

-15 14 16,1 19,5 

-14 19 21,8 41,4 

-13 9 10,3 51,7 

-12 22 25,3 77,0 

-11 6 6,9 83,9 

-10 5 5,7 89,7 

-9 8 9,2 98,9 

-7 1 1,1 100,0 
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4.3 Respostas da variabilidade de frequência cardíaca no domínio da frequência com 

cortisol sanguíneo. 

Nesta análise procuramos quantificar os diferentes componentes de frequência 

cardíaca.  Analisamos no estudo a variabilidade da frequência cardíaca de três bandas de 

frequência classificadas como espectro de baixa frequência entre 0,04 a 0,15 Hz (low 

frequency-LF), espectro de alta frequência entre 0,15 e 0,40 Hz (high frequency-HF) e a relação 

LF/HF das voluntárias avaliadas para classificação da variabilidade da frequência cardíaca. 

Com relação a VFC observamos que LF apresentou uma relação invertida com cortisol 

e direta com HF,  conforme tabela 14. 

Tabela 14 - Descrição e comparação dos índices de variabilidade de frequência cardíaca (VFC) 

em repouso (supino) com cortisol sanguíneo das jovens universitárias.  

Cortisol VFC 

LF supino 

VFC 

HF supine 

r -0,257 0,231 

p 0,119 0,162 

n 38 38 

 

5.0 DISCUSSÃO 

A população estudada apresentou idades que variaram entre 18 e 32 anos e do gênero 

feminino. A média de idade foi de 20,54±2,65 anos.  

A amostra formada apenas pelo o sexo feminino justificou-se, pelo fato de que as 

mulheres têm maiores interesse por uma questão estética e como também no curso de 

fisioterapia a prevalência das mulheres ser muito maior.  

Na análise da pressão arterial observamos que a média dos valores foram normais de 

acordo com o Consenso Brasileiro de Hipertensão, 1998, sendo que a pressão arterial com 

baixos índices de hipertensão arterial. 

O que é verificado no Levantamento Nacional de Saúde e Exames de Nutrição nos 

Estados Unidos17 (NHANES II) onde o maior risco de hipertensão ocorreu em voluntários 

adultos jovens com sobrepeso e diminui com o aumento da idade18. 

Os fatores genéticos desempenham papel importante na determinação da 

suscetibilidade do indivíduo para o ganho de peso, porém são os fatores ambientais e de estilo 

de vida, tais como hábitos alimentares inadequados e sedentarismo, que geralmente levam a 

um balanço energético positivo, favorecendo o surgimento da obesidade19. 
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5.1 Medidas Antropométricas 

Foram analisados os dados antropométricos e foi observado que os valores médios de 

IMC, circunferência da cintura estavam dentro de parâmetros “desejáveis”20, 21.  

Na análise da relação cintura/quadril, os valores médios dos grupos apresentados, 

estavam dentro de parâmetros “desejáveis”, segundo dados da OMS22. 

Embora o IMC seja um índice de fácil aplicação em estudos populacionais, o mesmo 

não se mostra tão fidedigno quanto aos riscos cardiovasculares, em virtude da 

superestimação, ou subestimação da quantidade real de gordura corporal. Visto que este 

índice não revela distinção entre massa magra e gorda, bem como sua distribuição corporal23. 

Com relação a porcentagem de gordura foi elevada, valor considerado acima da média 

normal, tornando o indivíduo predisponente a doenças relacionadas com a obesidade.  

De acordo com a literatura a gordura “ideal desejada” para as mulheres seria de 23%20. 

Não somente a alta e moderada porcentagem de gordura corpórea estão associadas com alta 

prevalência de doença coronariana e a fatores de risco a hipertensão arterial, distúrbios 

metabólicos como também foi descrito que voluntários com níveis surpreendentemente 

baixos de excesso de gordura apresentaram os mesmos riscos24. A média e o desvio padrão da 

medida de cintura abdominal e relação cintura /quadril (RCQ) estavam dentro do “normal” na 

população estudada.   

Houve, porém, uma estratificação de risco nestas variáveis de 8,6% da população com 

valores elevados da circunferência da cintura (CA) e de 76,7% de risco moderado e alto risco 

para a RCQ.  

Evidências cientificas confirmam a relação entre sobrepeso e a deposição de gordura 

abdominal e entre essas e diversas doenças crônicas, como hipertensão arterial, doenças 

cardiovasculares, hiperlipidemia entre outras25. 

A RCQ é um dos indicadores mais utilizados na aferição da distribuição centralizada do 

tecido adiposo em avaliações individuais e coletivas26, 27. Trata-se de uma ferramenta paralela 

rápida, fácil e muito eficiente para identificar pessoas com risco de saúde elevado devido à 

gordura abdominal10, 28. 

O trabalho de CROFT et al, (1995)17 seguindo orientações do Dietary Guidelines For 

Americam, relataram que mulheres ao apresentarem relação cintura/quadril superior a 0,80, 

estariam expostas a um maior risco de desenvolverem doença cardiovascular e a mortalidade.  

A média dos valores da porcentagem de gordura obtidos pela prega cutânea (%G- 

Prega Cutâneas) foi acima do “ideal desejado” na população estudada. Na distribuição e 
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classificação da porcentagem de gordura, um alto número de jovens com sobrepeso e 

obesidade afetando 88,3% das voluntárias estudadas.  

A importância de se estimar a porcentagem de gordura decorre pela forte relação a 

doenças coronarianas como é visto no trabalho de RIMM et al (1995)29.  

Em razão da importância de reconhecer voluntários com risco de apresentar 

hipertensão arterial e outros distúrbios metabólicos relacionados à obesidade e tendo em 

conta a simplicidade operacional dos métodos antropométricos, recomenda-se enfaticamente 

a sua inclusão nas práticas de vigilância e de investigação científica, bem como na atenção a 

saúde individual e coletiva, especialmente para voluntários não classificados dentro dos limites 

de sobrepeso do índice de massa corpórea proposto pela organização mundial de saúde22.  

 

5.2 Perfil Lipídico e o Índice Glicêmico  

No presente estudo, os lipídeos plasmáticos apresentaram-se dentro dos limites 

normais ou desejados segundo Consenso Brasileiro sobre Dislipidemia.  

O aumento das concentrações plasmáticas das lipoproteínas aterogênicas, incluindo 

a lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL) e a lipoproteína de baixa densidade (LDL), 

está frequentemente associado à diminuição da concentração da lipoproteína de alta 

densidade (HDL). O efeito antiaterogênico da HDL se dá, sobretudo, devido à sua 

propriedade de transportar lipídeos, principalmente ésteres de colesterol, dos tecidos 

periféricos para o fígado, o que é conhecido como transporte reverso do colesterol. 

Contudo, outras ações protetoras importantes da lipoproteína de alta densidade, além do 

transporte reverso do colesterol, têm sido descritas em diversos modelos experimentais e 

estudos epidemiológicos. Essas ações incluem: proteção antioxidante, mediação do efluxo de 

colesterol, inibição da expressão de moléculas de adesão celular, ativação de leucócitos, 

indução da produção de óxido nítrico (NO), regulação da coagulação sangüínea e da 

atividade plaquetária.30, 31 

Em nossos resultados observamos QUE 11,2% das voluntárias apresentaram valores 

limítrofes e elevados de colesterol total.  

Com relação ao HDL-c em 10,5% das voluntárias apresentaram risco aumentado para 

doença cardiovascular e o LDL-c 8,1% com valores acima de parâmetros desejados. 

Existe uma grande associação entre o colesterol sérico quando adulto jovem e 

doença cardiovascular na meia idade32 sendo a distribuição do colesterol entre as várias 

lipoproteínas um prognosticador poderoso de cardiopatia do que o colesterol sanguíneo 
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total, e isso se torna importante para a realização da correlação dos valores com outros 

resultados antropométricos. 

Essas voluntárias, somente por apresentarem essas variáveis alteradas podem ser 

consideradas como de risco cardiovascular aumentado. 

Na análise do índice glicêmico, os valores médios entre os grupos encontravam-se 

dentro dos limites considerados normais, baseada nos critérios diagnósticos da Associação 

Americana de Diabetes.  

O estudo SCHAAN et al (2004)33 que observou maior IMC e número de obesos dentre 

os voluntários com algum grau de anormalidade da homeostase glicêmica (diabetes ou 

glicemia de jejum alterada). 

 

5.3 Respostas da variabilidade de frequência cardíaca no domínio da frequência com cortisol 

sanguíneo. 

A FC é um dos sinais mais eficazes e óbvios da presença de vida num organismo. As 

oscilações constantes da FC têm implicações importantes na orientação diagnóstica e 

terapêutica do paciente 34. 

Avanços na bioengenharia e no processamento de sinais biológicos têm permitido 

inúmeras possibilidades de novos procedimentos terapêuticos não invasivos, bem como 

aumentado a capacidade de diagnóstico, especialmente na área cardiovascular e é 

reconhecida a importância da informação dos mecanismos de regulação contida nos sinais 

biológicos e a necessidade de uma análise mais fina e precisa desses sinais. A análise da 

variabilidade da frequência cardíaca realizada por computador trouxe possibilidades reais de 

observação e compreensão dos mecanismos extrínsecos do controle do ritmo cardíaco em 

situações fisiológicas e patológicas. Portanto, uma das mais acessíveis e confiáveis fontes de 

informação sobre os efeitos do SNA sobre o sistema cardiovascular é a VFC. A variação 

batimento a batimento, obtida pelo intervalo RR do ECG, pode ser analisada em função das 

frequências que compõe essa variabilidade 35. 

Neste estudo, o exame do ECG foi realizado com o aparelho Nexus-10 e procuramos 

quantificar os diferentes componentes de frequência cardíaca.  Analisamos no estudo a 

variabilidade da frequência cardíaca de duas bandas de frequências classificadas como 

espectro de baixa frequência entre 0,04 a 0,15 Hz (low frequency-LF), espectro de alta 

frequência entre 0,15 e 0,40 Hz (high frequency-HF) e a relação LF/HF das voluntárias avaliadas 

para classificação da variabilidade da frequência cardíaca. 

É importante ressaltar que a magnitude dos componentes do espectro de potência 
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reflete a modulação autonômica (maior diferença entre ativação e inibição fisiológica) e não o 

grau de atividade tônica do sistema nervoso autônomo (média da atividade flutuante que 

existe entre a ativação e inibição). Por exemplo, uma diminuição da densidade do componente 

de alta frequência, que ocorre durante a mudança da posição de decúbito dorsal para a 

ortostática, significa diminuição da modulação parassimpática com diminuição concomitante 

da atividade tônica vagal36. Em voluntários saudáveis, a estimulação dos nervos 

parassimpáticos está associada com a redução da FC e maior variabilidade da frequência 

cardíaca, enquanto que a do simpático contribui para o seu aumento associado à diminuição 

de sua variabilidade 37, 38. 

Para testar a hipótese de que a variação da FC pode prognosticar a sobrevida em longo 

prazo após Infarto agudo do Miocárdio, analisaram o ECG de 24 horas (Holter) de pacientes 

que sobreviveram ao IAM. Eles observaram que de todas as variáveis medidas pelo Holter, a 

variação da FC foi a que apresentou maior índice de correlação com a mortalidade. Uma 

hipótese para explicar esse achado é que a diminuição da VFC está relacionada, ou ao 

aumento do tônus simpático ou à diminuição do tônus vagal, os quais podem predispor o 

coração à fibrilação ventricular39. 

Em um estudo realizado em adolescentes e adultos jovens sadios durante os testes de 

inclinação, foi observado importante elevação dos componentes de baixa frequência e discreto 

decréscimo nos componentes de frequência mais alta. Esses dados sugeriram que o aumento 

da FC observado com a inclinação é mediado tanto para a retirada da influência vagal como 

pelo aumento da atividade simpática40. 

Estudos afirmam que o tônus simpático está aumentado em órgãos-chave na 

obesidade, incluindo rim, músculo esquelético e vasos periféricos41, 42 30,31, porém evidências 

para o aumento do tônus simpático para o coração em humanos são menos fortes, 

especialmente nos obesos normotensos43, 4430. 

Em nosso estudo observamos uma relação invertida da VFC - LF com cortisol e direta 

com HF. 

O clearance metabólico de cortisol encontra-se elevado em obesos. A diminuição da 

globulina ligadora de corticoesteróides e a alta densidade de receptores de glicocorticóides 

(GC) periféricos são alterações que favorecem a metabolização do cortisol 40. Os adipócitos 

viscerais possuem maior densidade de receptores de GC que os adipócitos do tecido adiposo 

periférico45. Estudo sobre a farmacocinética de cortisol na obesidade, realizado por Lottenberg 

e cols., em 1998, demonstrou que o clearance metabólico de cortisol apresentava forte 

correlação com a quantidade de gordura abdominal. Portanto, quanto maior a quantidade de 
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gordura visceral, maior o clearance metabólico de cortisol, resultando em redução dos seus 

níveis plasmáticos, e maior estímulo do eixo HHA25 . 

 

5.4 Nível de atividade física 

A análise do IPAQ - International Physical Activity Questionnaire, apresentou uma 

classificação com alto número de voluntárias cerca de 52,2% com baixo nível de atividade 

física, resultado igual a insuficientemente ativos ou sedentários. O estudo apresenta um 

grande número de voluntárias com significativa relação com fatores de risco para doenças 

cardiovasculares 

O exercício físico tem sido reconhecido como uma forma de aumentar as defesas 

antioxidantes e reduzir o estresse oxidativo, bem como de melhorar o perfil lipídico e os níveis 

de pressão arterial25. 

Atividade física regular também está associada com menor risco de hipertensão21, 44, 46a 

prática de atividade física pode melhorar de forma significativa os fatores de risco das doenças 

cardiovasculares21. 

   

6.0 CONCLUSÃO 

Concluímos : 

 

 O método de análise da composição corporal, através das dobras cutâneas foi 

capaz de identificar voluntárias “obesas” que foram consideradas como normais de 

acordo com a classificação de índice de massa corpórea; 

 Em nossos resultados observamos valores limítrofes e elevados de colesterol 

total, HDL-c e LDL-c; 

 Existe um alto risco com relação ao parâmetro relação cintura/quadril; 

 Existe da porcentagem de gordura, com um alto número de jovens com 

sobrepeso e obesidade;  

 Um alto número de voluntárias com baixo nível de atividade física; 

 A percepção do Nível de Saúde com a condição de saúde ruím e regular. 

 Relação gordura corporal, lipídeos plasmáticos e baixo nível de atividade física 

aumentarão o risco de doença cardíaca. 
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Apoio 

Este projeto foi financiado pelo CNPQ. 
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FUNÇÃO PULMONAR EM EUTRÓFICOS E OBESOS DE GRAU I E II 

 

Orientador: Marcelo Custódio Rubira 
Bolsista: Quésia Paula Pereira Costa 

 

1 INTRODUÇÃO 

A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal que traz 

prejuízo a saúde do individuo considerada atualmente um dos mais graves problemas de 

saúde pública. Sua prevalência vem crescendo acentuadamente nas ultimas décadas, inclusive 

nos países em desenvolvimento, o que levou a doença à condição de epidemia global, sendo 

associada à elevada incidência de um largo espectro de doença clinicas e cirúrgicas. 

Dados da Organização Mundial de Saúde indicam que a população em 2005 

apresentava aproximadamente 1,6 bilhão de adultos (com idade acima de 15 anos) com 

sobrepeso e pelo menos 400 milhões eram obesos. Previsões para 2015 indicam um aumento 

no número de pessoas com sobrepeso para aproximadamente 2,3 bilhões de adultos e mais de 

700 milhões de obesos. 

A obesidade é um importante fator de risco para o desenvolvimento de disfunções 

orgânicas responsáveis pelo aumento do índice de morbidade e mortalidade e pela piora da 

qualidade de vida.  E cada vez mais evidente a prevalência da obesidade e do sobrepeso nos 

diferentes segmentos da população brasileira. Aproximadamente 32% da população adulta 

brasileira apresentam algum grau de sobrepeso (IMC >25 Kg/m²), sendo que, deste, 8% 

apresentam obesidade (IMC > 30 kg/m²). 

No Brasil, o sobrepeso e a obesidade aumentam drasticamente alcançando proporções 

epidêmicas. Estudos prospectivos indicam que em 2025 o Brasil foi o 5º país no mundo a ter 

problemas com a obesidade em sua população. 

Provavelmente a obesidade é a doença metabólica mais antiga que se conhece. O 

aumento do peso corpóreo geralmente causa anormalidades na função respiratória, que 

incluem diminuição na capacidade funcional residual, devido à diminuição do volume de 

reserva expiratório e ao maior gasto energético durante exercício muscular. 

Estudos realizados em indivíduos obesos sem outras doenças sugerem que a complacência 

pulmonar da parede do tórax está diminuída devido à deposição de tecido adiposo no tórax e 

abdômen, o que determina consequente aumento da resistência elástica e redução da 

distensibilidade das estruturas extrapulmonares. 

A espirometria foi originalmente descrita em meados do século XIX por Hutchinson, 

onde o espirômetro registra mudanças nos volumes pulmonares. A espirometria é a medida de 
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esforço positivo e voluntario respiratório determinando os volumes e as capacidades 

pulmonares com o objetivo de avaliar a mecânica pulmonar possibilitando identificar a 

presença de disfunções pulmonares. 

Alguns estudos mostram que a obesidade grau I e II não causa um comprometimento 

significativo na capacidade vital e volume expiratório forçado no primeiro segundo, no 

entanto, causa uma diminuição significativa do volume de reserva expiratório. Está bem 

estabelecido que a obesidade grau III pode alterar os valores espirométricos devido ao 

comprometimento da dinâmica diafragmática e também da musculatura da parede torácica.  

Dessa forma, devido ao aumento da prevalência de obesidade e disfunções 

respiratórias na sociedade atual, são de extrema importância que sejam conhecidos e 

estratificados os efeitos isolados da obesidade não associados a outras doenças, para que haja 

avaliação detalhada das complicações da obesidade na disfunção respiratória.  

O presente estudo tem como objetivo analisar com ênfase os efeitos da obesidade 

grau I e II na função pulmonar. 

 

2 OBJETIVO GERAL 

Correlacionar o percentual de gordura com os valores espirométricos nas jovens de 

idade entre 18 e 28 anos com obesidade grau I e II. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 Observar se a obesidade esta relacionada com alteração da função pulmonar; 

 Verificar o IMC para que possam ser classificados os graus de obesidade; 

 Comparar se existe relação da função pulmonar em indivíduos com IMC 

normal e indivíduos com obesidade grau I e II.  

 

3 JUSTIFICATIVA 

A espirometria é uma técnica tradicional usada para medir volumes pulmonares e 

capacidades ventilatórias especificas. Alguns estudos já demonstraram que a obesidade grau 

III pode alterar os valores espirométricos devido o comprometimento da dinâmica 

diafragmática e também da musculatura da parede torácica.  

Esta pesquisa tem como finalidade verificar se existe alguma alteração na função 

pulmonar em obesos grau I e II, sendo que ainda existe poucos estudos que comprove quais 

são as alterações que ocorrem nesses graus de obesidade. Com essa pesquisa os profissionais 
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da saúde terão a disposição mais um dado que servira para fundamentar os argumentos da 

importância da diminuição do peso corporal. 

4 HIPÓTESE  

A sobrepeso/obesidade diminui a capacidade pulmonar de um indivíduo. 

 

5 REVISÃO DA LITERATURA 

5.1 Obesidade  

A obesidade é o acúmulo de tecido gorduroso, regionalizado ou em todo o corpo, de 

origem genética ou endócrino-metabólica ou por distúrbios nutricionais. No Brasil é cada vez 

mais evidente o aumento de casos de obesidade e sobrepeso nos diferentes seguimentos da 

população brasileira. Pode estar relacionada com doenças crônico-degenerativas e alterações 

metabólicas importantes, sendo responsável pelo aumento do índice de morbidade, 

mortalidade e pela piora da qualidade de vida. 

Apesar de uma parte da população brasileira sofrer de desnutrição nos centros 

urbanos vê-se um surto de “gordinhos” e obesos devido a inatividade física e a ingestão 

imprópria de alimentos. Com o quadro de crescimento de obesos na última década o Brasil 

começou a se preocupar com esta questão. Segundo IBGE 1 em cada 10 adulto é considerado 

obeso e a tendência é de aumentar esta proporção. 

A verificação do índice de massa corporal (IMC) é recomendada como primeira 

abordagem da gordura corporal dos pacientes. O IMC expresso pela relação entre a massa 

corporal em kg e estatura em m2, é amplamente utilizado como indicador do estado 

nutricional por sua boa correlação com a massa corporal e baixa correlação com a estatura. 

Na classificação do estado nutricional, o critério mais utilizado é o IMC, que é obtido 

pela divisão entre a massa corporal total (Kg) e estatura (m) elevada ao quadrado. 

Os fatores vinculados á prevalência da obesidade são:  

 Fatores demográficos: aumento da idade, sexo feminino, origem racial; 

 Fatores socioculturais: baixo nível cultural, estado civil casado, baixa situação 

profissional/renda; 

 Fatores biológicos: paridade; 

 Fatores comportamentais: ingestão de gorduras, consumo de álcool, 

inatividade física. 

Devemos estar atentos nos períodos críticos de ganho de peso corporal, são eles: 

hormonal (adolescência, gravidez e menopausa); estresse e ansiedade (estresse prolongado, 
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morte de um ente querido ou perda divórcio, separação); mudanças no estilo de vida 

(aposentadoria, fim de carreira esportiva, meia-idade, ocasiões festivas) e fisiológica. 

São considerados obesos indivíduos com IMC acima de 30 kg e classificado em Grau I, 

IMC de 30 a 34,9 Kg/m2; Grau II, IMC entre 35 a 39,9 Kg/m2 e obesidade Grau III ou mórbida 

para IMC acima de 40 kg/m2, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Foram considerados eutróficos os pacientes com IMC entre 18,5 e 29,9 Kg/M2, obesos 

grau I aqueles com IMC entre 30 e 34,9 Kg/M2, obesos grau II aqueles com IMC entre 35 e 39,9 

Kg/M2e obesos grau III ou mórbidos aqueles com IMC igual ou maior que 40 Kg/M2. 

Alguns estudos com pessoas de 20 anos ou mais, mostraram prevalências maiores de 

sobrepeso e obesidade para o País como um todo. Sabe-se que existe uma prevalência maior 

de obesidade em mulheres e isso aumenta de acordo com a idade. Já para os homens a 

prevalência de obesidade a partir de 40 anos encontra-se estável. 

A literatura atual indica que adultos jovens estão sob risco de obesidade ou mesmo de 

ganharem peso em excesso na transição da infância ou adolescência para a fase adulta de suas 

vidas. 

Independentemente do grau de sobrepeso, o excesso de gordura abdominal, pode ser 

avaliado através da razão das medidas de cintura e quadril (RCQ), sendo um importante fator 

de risco para várias doenças crônicas não-transmissíveis. 

As medidas antropométricas simples, como a circunferência abdominal e a razão 

cintura/quadril (RCQ), demonstram ser adequadas para estimar a quantidade de gordura 

abdominal. Recentemente, foi sugerido que a RCQ define melhor indivíduos de risco para 

doença cardiovascular. Outros autores consideram que a medida da cintura é melhor predito 

de obesidade, dislipidemia e risco cardiovascular. 

A relação da circunferência abdominal para homens se tiver maior que 94 cm está 

aumentado e maior que 102 cm muito aumentado, para mulheres maior que 80 cm 

aumentada e maior que 88 cm muito aumentada e isso aumenta o risco de complicações 

associadas com á obesidade. 

 

5.2  Eletromiografia  

A eletromiografia vem sendo utilizada para conhecer a atividade elétrica produzida por 

diferentes grupos musculares quando as unidades motoras são ativadas.  

Bankoff et al.analisaram o pico de freqüência dos registros eletromiográficos dos 

músculos reto femoral, vasto lateral e vasto medial, durante os movimentos de flexão e 
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extensão total do joelho, realizados com e sem carga nos quais verificaram maior ativação no 

movimento de extensão total do joelho em relação à flexão total. 

 

5.2 Dinâmica funcional do Sistema Respiratório 

 

O sistema respiratório não possui funcionamento independente, pois trabalha de 

forma integrada com outros órgãos e sistemas e pode ser descrito de modo geral como um 

sistema de vias aéreas superiores e inferiores, unido a um par de pulmões. 

O Sistema respiratório pode ser comparado a uma bomba vital, a qual trabalha 24 

horas por dia, permitindo que o ar entre e saia dos pulmões. Os músculos respiratórios são os 

principais responsáveis pela eficácia desta bomba. Os músculos respiratórios têm a função de 

bombear o gás para dentro dos pulmões de forma coordenada e rítmica, objetivando suprir de 

oxigênio os tecidos e remover o dióxido de carbono. 

As musculaturas respiratórias são esquelética morfologicamente e funcionalmente 

similar a musculatura locomotora. E apresentam as seguintes características: maior resistência 

à fadiga, fluxo sanguíneo elevado, maior capacidade oxidativa. 

O músculo mais importante da inspiração é o diafragma. Outros músculos da 

inspiração são os músculos intercostais externos conectam costelas adjacentes e são 

inclinados para baixo e para frente. Os músculos acessórios da inspiração incluem os músculos 

escalenos que elevam as duas primeiras costelas, e esternocleidomastóideo que eleva o 

esterno. 

O diafragma é constituído de duas cúpulas de ventre muscular (direita e esquerda) e 

um centro frênico constituído por uma aponeurose central. Esse músculo é do tipo plano e 

está entre o tórax e o abdome. O diafragma (porção dorsal) se insere na coluna vertebral e 

(porção costal) se insere no processo xifóide e esterno. 

A contração diafragmática resulta no aumento de diâmetros látero-lateral, antero-

posterior e, sobretudo longitudinal do tórax. Esse músculo contém fibras brancas (contração 

rápida) e vermelhas (contração lenta) e é classificado, quanto ao tipo de tecido, como do tipo 

misto. 

O diafragma responsável por quase toda a força inspiratória na respiração em repouso 

e por grande parte da mesma durante o exercício e também durante a hiperventilação. 23 

Na respiração corrente normal, o nível do diafragma move-se cerca de 1 cm mais ou 

menos, mas em inspiração e expiração forçadas pode ocorrer uma excursão total de até 10 

cm. 
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Os pulmões são expandidos e contraídos pelo movimento do diafragma para baixo e 

para cima alongando ou encurtando a cavidade torácica e pela elevação e depressão das 

costelas, aumentando e diminuindo o diâmetro antero-posterior da cavidade torácica que 

além do diafragma, músculos acessórios também participam dessa dinâmica inspiratória, 

como: músculos intercostais internos, paraesternais, esternocleidomastóideos, escalenos, 

intercostais externos, abdominais. 

O diafragma e musculatura acessória são expostos substancialmente diferentes 

pressões durante a respiração. 

Pressão intrapleural é a pressão gerada por um líquido existente no estreito espaço 

entre a pleura pulmonar e a pleura da parede torácica. Existe, normalmente, leve sucção o que 

significa pressão ligeiramente negativa. A pressão pleural normal, no início da inspiração, é de 

cerca de -5 centímetros de água é a quantidade necessária para manter os pulmões abertos 

em nível de repouso. A seguir durante a inspiração normal, a expansão da caixa torácica puxa 

os pulmões para fora com força ainda maior e cria pressão ainda mais negativa que, em média, 

é de cerca de -7,5 centímetros de água. A seguir durante a expiração, os eventos são 

essencialmente invertidos. 

Pressão alveolar é a pressão do ar no interior dos alvéolos pulmonares. Durante a 

inspiração normal, a pressão dentro dos alvéolos diminui para cerca de -1 centímetros de 

água. Essa ligeira pressão negativa é suficiente para determinar a entrada de 0,5 litro de ar nos 

pulmões nos 2 segundos necessários para inspiração normal em repouso. 

Pressão transpulmonar é a diferença de pressão entre a pressão alveolar e a pressão 

pleural e fornece uma medida das forças elásticas nos pulmões tendem a produzir colapso dos 

pulmões a cada momento da respiração, a denominada pressão de retração. 

A complacência dos pulmões refere-se ao grau de expansão dos pulmões que ocorre 

em cada unidade de aumento da pressão transpulmonar. No ser humano adulto normal, a 

complacência total de ambos os pulmões é, em média, de cerca de 200 mililitros de ar por 

centímetro de água de pressão transpulmonar. 

As contrações dos músculos acessórios puxam a parte central, o que irá comprimir as 

vísceras, elevar o gradil costal e deslocar o abdômen para fora. Este movimento respiratório 

diminui a pressão intrapleural e aumenta a pressão intra-abdominal e o diafragma traciona 

para baixo a superfície inferior dos pulmões durante a inspiração. 

Durante a inspiração, a distensão do abdominal para baixo do diafragma aumenta a 

tensão armazenando para os músculos expiratórios, facilitando a produção de força durante a 

expiração forçada. 
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A expiração basal é um processo passivo e ocorre devido à retração dos tecidos 

distendidos (tecido elástico do pulmão e caixa torácica) e a liberação de energia potencial, 

armazenada nesses tecidos. Os músculos expiratórios são ativados, por exemplo, em altos 

níveis de ventilação, fadiga. 

Os músculos abdominais (reto abdominal, oblíquo externo, oblíquo interno e 

transverso) representam os músculos expiratórios mais importantes, cuja função é aumentar a 

pressão intra-abdominal e forçar o diafragma para cima. 

O músculo abdominal contribui substancialmente para o aumento da ventilação, o 

trabalho dos músculos da inspiração também são aumentados durante o exercício. 

A musculatura expiratória serve tanto para função expiratória como para fixação do 

tronco durante atividades de corrida. 

Podemos distinguir quatro volumes pulmonares: 

 Volume Residual (VR): representa o volume de ar que permanece no pulmão após uma 

expiração forçada, é em média, de cerca de 1100 militros. 

 Volume Corrente (VC): é o volume de ar inspirado ou expirado em cada respiração 

normal, seu valor é de cerca de 500 mililitros. 

 Volume de reserva expiratório (VRE): é o máximo volume de gás, que pode ser 

expirado, após uma expiração basal, em geral, é igual a cerca de 3000 mililitros. 

 Volume de reserva inspiratório (VRI): é o volume máximo de gás que pode ser 

inspirado após uma inspiração máxima forçada, partindo de uma inspiração basal, 

corresponde a cerca de 3100 mililitros no adulto jovem. 

E quatro capacidades pulmonares, que são combinações de dois ou mais volumes 

pulmonares. 

    Capacidade Pulmonar Total (CPT): é o volume de gás nos pulmões após uma 

expiração máxima. (cerca de 5.800 mililitros) 

 Capacidade Residual Funcional (CRF): é igual a soma do volume de reserva expiratório 

com volume residual, representa o volume de ar que permanece nos pulmões ao final de uma 

expiração usual, em volume corrente (cerca de 2.300 mililitros). 

 Capacidade Vital (CV): é igual a soma do volume de reserva inspiratório com volume 

corrente e volume de reserva expiratório, representa o maior volume de ar mobilizado 

podendo ser medido tanto na inspiração quanto na expiração (cerca de 4.600 mililitros). 

 Capacidade inspiratória (CI): é igual à soma do volume corrente com volume de 

reserva inspiratório, é o volume máximo de gás, que pode ser inspirado, após uma expiração 

basal (cerca de 3.500 mililitros).  
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 5.3 Espirometria 

A espirometria é a medida de esforço positivo e voluntario respiratório determinando 

os volumes e as capacidades pulmonares com o objetivo de avaliar a mecânica pulmonar 

possibilitando identificar a presença de disfunções pulmonares. 

A espirometria a qual também se refere como prova de função pulmonar, tem o 

seguinte objetivo: Avaliar o risco cirúrgico, detectar precocemente as disfunções pulmonares 

obstrutivas, detectar ou confirmar as disfunções pulmonares restritivas, diferenciar uma 

doença obstrutiva funcional de outra obstrutiva crônica. 

A espirometria pode ser realizada com ou sem esforço expiratório, no primeiro caso 

ela é utilizada para a mensuração dos volumes pulmonares e capacidades, no segundo caso os 

volumes são relacionados ao tempo expiratório determinando-se os fluxos aéreos. 

Para a análise das medidas espirométricas de cada indivíduo, é necessário compará-las 

com valores espirométricos de normalidade, denominados valores de referência. Esses valores 

são provenientes de equações, obtidas de um grupo populacional representativo, com um 

número razoável de indivíduos sem doença pulmonar e não-fumantes. 

Os valores de referência variam conforme o sexo (20% superiores no masculino), a 

idade (os valores espirométricos atingem valores máximos aos 20 anos no sexo feminino e aos 

25 anos no sexo masculino), a estatura (maiores em indivíduos mais altos), a raça (valores 

menores de VEF1 e CVF na raça negra), fatores técnicos (de acordo com os instrumentos de 

medida, postura do indivíduo, observador, procedimento, programas computadorizados, 

temperatura e altitude) e o peso [redução dos volumes pulmonares: volume de reserva 

expiratório (VRE), volume residual (VR) e VEF1; redução das capacidades: capacidade residual 

funcional (CRF), capacidade vital (CV), capacidade pulmonar total (CPT) e CVF; e redução das 

taxas de fluxo expiratório em adultos obesos]. Nos dias atuais, mesmo com os avanços 

tecnológicos, ainda permanecem algumas dificuldades para conseguir tabelas de referência 

adequadas. 

A espirometria é o melhor teste para avaliar a função pulmonar mecânica. É o mais 

reprodutível desde que siga as orientações de qualidade rigorosas, como recomendado pela 

American Thoracic Society (ATS). Estas orientações incluem critérios para a aquisição do 

espirômetro, para as manobras a serem executadas e aceitabilidade, bem como para análise e 

interpretação das normas. Pelas razões acima expostas, a espirometria é um dos requisitos 

essenciais para avaliar o trabalho incapacidade funcional. 
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O pacientes é mantido sentado com clipe nasal respirando tranquilamente através de 

um circuito conectado ao espirômetro. Após diversas respirações para estabelecer o nível de 

repouso expiratório final, o individuo realiza uma inspiração máxima até o nível da CPT, em 

seguida ele expira tão forçado, rápida e completamente quanto possível (capacidade vital 

forçada CVF). Essa manobra é registrada no espirograma e taxas de fluxo aéreo são 

determinadas pelo calculo do volume expiratório por unidade de tempo. Outra medida 

comum é a taxa de fluxo médio contida entre 25 e 75% da curva CVF (FEF 25-75%). A manobra 

de CVF pode também ser registrada pela taxa de fluxo por volume expiratório a 75, 50 e 25% 

da capacidade vital (CV). A conjunção dos dados obtidos a partir das curvas volume-tempo e 

fluxo-volume permitem diagnosticar se o individuo tem uma espirometria normal ou 

apresenta algum grau de insuficiência pulmonar ventilatória (tipo obstrutiva, restritiva e 

mista). 

Os valores normais para CV, CVF, VEF1 e FEF 25-75% apresentam uma grande 

variabilidade interindividual que interferem no estabelecimento dos padrões de normalidade, 

tais como extremos etários, ponderais ou de envergadura; diversidades étnicas e regionais; 

exposições individuais e coletivas a fatores ambientais; enfim, tudo o que possa influenciar a 

função pulmonar. Nos dias atuais, mesmo com os avanços tecnológicos, ainda permanecem 

algumas dificuldades para conseguir tabelas de referência adequadas. 

E é muito utilizado por ser simples, de baixo custo, por sua confiabilidade nos 

resultados e pouca necessidade de manutenção. Os espirômetros selados a água são os 

aparelhos mais usados nos laboratórios de função pulmonar. Atualmente existem os 

espirômetros eletrônicos com leitura computadorizada são práticos e confiáveis. 

A espirometria por si só não permite um diagnostico definitivo, é um exame 

laboratorial auxilia no diagnostico e muito importante na reavaliação. Deve ser levar em 

consideração, entre outros aspectos a avaliação física e o histórico do paciente. 

A espirometria é a análise quantitativa e qualitativa da função ventilatória por meio de 

gráficos espirometricos podendo detectar distúrbios funcionais da doença toraco- pulmonar e 

fazer análise dos padrões respiratórios. 

Entre anormalidades possíveis de serem identificadas por meio da espirometria 

enquadram se os padrões obstrutivos e restritivos ou a combinação de ambos. Nas 

anormalidades de padrão obstrutivas ocorre alteração do fluxo expiratório, pois o ar inspirado 

apresenta dificuldade de se expirados, os volumes que melhor exprime a presença de uma 

obstrução são VEF1, índice de Tiffeneau ou a razão VEF1/ CVF peak- Flow e FEF. Esses padrões 

por sim só apresentam diminuídos. 
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5.4 Obesidade e Disfunções Respiratória 

A obesidade associa- se a disfunções respiratórias, incluindo diminuição da resistência 

cardiorrespiratória e dispnéia. As alterações mais características na função pulmonar, nos 

indivíduos obesos, são a diminuição da capacidade residual funcional (CRF) e do volume de 

reserva expiratória (VRE). 

Diferenças nos padrões de distribuição da gordura corporal também promovem 

alterações nos volumes pulmonares. A gordura armazenada na cavidade abdominal (ginóide) 

provavelmente exerce efeito mecânico direto na caixa torácica e no diafragma, por um 

mecanismo de compressão, que, por sua vez, restringe a expansibilidade pulmonar, causando 

redução dos volumes pulmonares. Ao mesmo tempo, tem sido postulado que o ganho de 

tecido adiposo em indivíduos de estatura mais baixa faria com que eles dificilmente atingissem 

volumes pulmonares mais próximos da normalidade. 

A redução do VRE e da capacidade residual funcional na obesidade são devidas a 

alterações na mecânica da parede do tórax, diminuição da complacência respiratória total, 

diminuição da freqüência de fluxo e do volume pulmonar, e redução do volume residual e de 

sua relação com a capacidade pulmonar total. No entanto, essa redução não é uniforme entre 

indivíduos com IMC  semelhantes. 

Quando a obesidade é de grau moderado (IMC de 35 Kg/m2 a 39,9 Kg/m2) geralmente 

a capacidade vital (CV) e a capacidade pulmonar total (CPT) encontram-se dentro dos valores 

normais, mas, no caso de obesidade mórbida, pode haver redução de 20% a 30% desses 

valores. 

Por outro lado, o acúmulo de massa de tecido adiposo na região torácica limita a 

função dos músculos expiratórios, apresentando um aumento do VRE e ajudando a manter o 

volume residual (VR) dentro da normalidade, inclusive em indivíduos com obesidade mórbida. 

Nas anormalidades de padrão restritivas, as alterações são de redução de todos os 

volumes estáticos, porem não há necessariamente diminuição do fluxo especialmente da razão 

VEF1/CVF. O volume que melhor indica uma restrição e a CV diminuída. 

 

6 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

6.1 Casuística  

O presente estudo foi realizado na Clínica de Fisioterapia da Faculdade São Lucas, 

Porto Velho-RO, com 22 pacientes voluntários de gênero feminino, com faixa etária entre 18 e 

28 anos de idade, sedentários, não fumantes, com ausência de doenças respiratórias. 
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Após o total esclarecimento e concordância de participação, foi assinado o termo de 

consentimento livre e esclarecido para a formalização de sua participação no estudo.   

Os critérios de inclusão foram: mulheres com faixa etária entre 18 e 28 anos, 

sedentárias, eutróficas, e obesas grau I e II.             

Os critérios de exclusão foram: 

 Portadores de doenças respiratórias;  

 Fumantes;  

 Praticante de atividade física; 

 Indivíduos que fazem uso de medicamentos que alteram a composição 

corporal como diuréticos e corticóides. 

Os voluntários foram divididos em dois grupos: (1) controle, (2) com obesidade grau I e 

II. 

 

6.2 MÉTODOS  

Antropometria 

Avaliação do índice de massa corporal (IMC) 

O IMC foi obtido através da divisão da massa corporal (em quilogramas) pela estatura 

ao quadrado (em metros), permitindo classificar o grau de sobrepeso ou obesidade do 

indivíduo. A estatura foi medida em metros, com os voluntários descalços, na posição 

ortostática com os pés unidos, mantendo-se em posição ereta e olhando para o infinito (plano 

de Frankfurt, paralelo ao solo). Essa medida foi realizada com os voluntários em apnéia 

inspiratória.  O peso foi medido em quilogramas, devendo os voluntários, obrigatoriamente, 

estarem trajando roupas leves e sem sapatos. 

O instrumento utilizado para a coleta foi uma balança antropométrica com capacidade 

de até 150 kg e mostrador subdividido de 100 g em 100 g, possuindo estadiômetro fixo com 

capacidade de mensuração até 2,0 m, subdividido de 5,0 cm em 5,0 cm, marca Filizola.  

Classifica-se em IMC normal o resultado < 25 kg/m2, e o resultado > 25 kg/m2 como 

sobrepeso/obesidade. 

 

Aferição da circunferência abdominal (CA), quadril e Relação cintura/quadril (RCQ) 

A CA, obtida em centímetros, foi medida com uma fita métrica inelástica, graduada em 

milímetros diretamente sobre a pele em volta do avaliado, no nível de maior distensão 

anterior do abdômen em plano horizontal, sendo a leitura feita no momento de uma expiração 
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normal. Classifica-se em: 1) mulheres com adiposidade abdominal adequada (CA < 80 cm) e 

mulheres obesas (CA > 80 cm). 

Quadril: 

A fita foi aplicada firmemente ao nível da extensão máxima dos glúteos. Um assistente 

a posicionou do lado oposto do corpo. 

Relação cintura/quadril: 

A RCQ foi simplesmente calculada dividindo a circunferência da cintura (medida em 

cm) pela do quadril (medida em cm).  

 

Dobras Cutâneas 

A medida da espessura de dobras cutâneas é um dos métodos mais utilizados para 

avaliação da composição corporal. A técnica foi realizada mediante o emprego de um 

adipômetro da marca Sanny, com tolerância de medição de +/-0,5mm. 

Para exatidão e fidedignidade das medidas das dobras cutâneas seguiu-se os 

procedimentos padronizados propostos Petroski:  

1- As medidas foram realizadas do lado direito do avaliando; 

2- Os pontos anatômicos de referência para a realização das dobras cutâneas específicas foram 

demarcados previamente; 

3- Os pontos anatômicos de referência foram completamente desnudos; 

4- A dobra cutânea foi pinçada com as falanges distais dos dedos indicador e polegar da mão 

esquerda sem envolver qualquer outro tecido que não seja pele e gordura; 

5- Os dedos indicador e médio da mão direita manuseiam a haste móvel do adipômetro, 

enquanto os demais contornam a empunhadura; 

6- Os terminais transversos das hastes do adipômetro foram colocados no ponto anatômico de 

reparo, com a  pinçagem feita um pouco acima do mesmo; 

7- A demarcação, pinçagem e medição foram realizadas no sentido da fibra muscular; 

8- As medidas foram realizadas sequencialmente e de uma só vez; 

9- A leitura da medição foi realizada entre 2 e 4 segundos, sem retirada do adipômetro do 

ponto anatômico; 

10- Realizaram-se duas medidas e quando a diferença entre as duas primeiras medidas era 

superior a 5%, repetia-se uma terceira vez; 

11- O resultado foi a média entre as duas medidas cuja diferença era inferior a 5%; 

13- O avaliador não foi o anotador das medidas, contando com a ajuda de um auxiliar. 
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Neste estudo, utilizou-se o somatório de sete dobras cutâneas, referidas abaixo, com o 

intuito de obter a melhor estimativa possível do percentual de gordura corporal e sua 

distribuição.  

Peitoral: 

A dobra foi destacada entre a axila e o mamilo, tão alto quanto possível na dobra axilar 

anterior, com a medida tomada 1 cm abaixo dos dedos. 

Tricipital: 

A dobra foi destacada verticalmente na linha média posterior do braço direito, a meio 

caminho entre a ponta do ombro e a ponta do cotovelo; o cotovelo permanecia numa posição 

estendida e relaxada. 

Axilar-média: 

A dobra foi destacada no ponto de intersecção que coincidem as linhas axilar média e 

do processo xifóide, obliquamente ao eixo do tronco. 

Subescapular: 

 A dobra foi destacada ao longo da linha natural da pele, logo abaixo do ângulo inferior 

da escápula com o adipômetro aplicado 1cm abaixo dos dedos. 

Supra ilíaca: 

A dobra foi destacada posteriormente à linha média axilar e sobre a crista ilíaca, ao 

longo da linha natural da pele com o adipômetro aplicado 1cm abaixo dos dedos.  

Abdominal: 

A dobra foi destacada 3cm à lateral e 1cm abaixo ao centro da cicatriz umbilical.  

Coxa: 

A dobra foi destacada no aspecto anterior da coxa, no ponto médio entre a linha 

inguinal e a borda proximal da patela. O peso do corpo foi transferido para o pé esquerdo e o 

adipômetro aplicado 1cm abaixo dos dedos. 

 

6.3 Espirometria 

A avaliação da função pulmonar dos indivíduos foi realizada em um espirômetro 

Microquark Cosmed. Os indivíduos repousarão 5 a 10 minutos antes da realização dos testes, o 

qual foi realizado em ambiente calmo e privado. 

A espirometria foi realizada através de um espirômetro com sensor de fluxo, marca 

Micro Quark, modelo Pc Based Spirometer e com clip nasal (vista posterior, anterior e lateral 

respectivamente nas figuras 42, 43 e 44), que foi devidamente calibrado antes da realização 

dos testes.  
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Fig. 42 Espirômetro com sensor de fluxo, marca Micro Quark, modelo Pc Based 

Spirometer e com clip nasal. (Vista Posterior). 

 

 

 

Fig. 43 Espirômetro com sensor de fluxo, marca Micro Quark, modelo Pc Based 

Spirometer e com clip nasal. (Vista Anterior). 
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Fig. 44 Espirômetro com sensor de fluxo, marca Micro Quark, modelo Pc Based 

Spirometer e com clip nasal. (Vista Lateral). 

 

O indivíduo recebeu orientações 48 horas antes de cada teste com a espirometria.  

Os testes espirométricos foram feitos todos no mesmo horário do dia, devido a 

alterações de fluxo respiratório que ocorre durante o decorrer do dia. 

Para realização da espirometria posicionou-se o indivíduo sentado, com a coluna 

vertebral e os pés apoiados, fazendo uso de um clip nasal para evitar o vazamento de ar pelo 

nariz. A cabeça e tronco mantidos em posição neutra (figura 45), pois flexão e a extensão da 

reduzem e elevam respectivamente os fluxos expiratórios forçados iniciais por variação da 

rigidez traqueal e a flexão ou extensão do tronco compromete o volume do fluxo expiratório, 

pois o músculo abdominal sai de sua posição de maior força. 
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Fig. 45 Indivíduo realizando teste espirométrico Cabeça e tronco mantidos em posição 

neutra. 

 

Os procedimentos realizados pelo indivíduo foram descritos e demonstrados 

cuidadosamente através de um bocal descartável para espirometria. 

O teste foi aplicado somente por um avaliador a fim de manter a seqüência e exatidão, 

pois a espirometria trata-se de um teste subjetivo.  

Os testes espirométricos foram conduzidos em temperatura ambiente menor que 

23°C, pois evitam uma grande diferença entre a temperatura do espirômetro e a corporal e 

com o ambiente calmo e privado. 

As manobras realizadas foram CVL, CVF sendo realizados três testes de cada manobra 

conforme as normas previstas pelo II Consenso Brasileiro de Espirometria. 

Na manobra CVF o indivíduo foi instruído a fazer uma inspiração máxima seguida de 

uma expiração rápida e sustentada até que o observador ordene a interrupção. 

A manobra de CV engloba capacidade vital forçada (CVF) e capacidade vital lenta (CVL). 

A CVF foi medida solicitando-se ao indivíduo que depois de inspirar até a capacidade pulmonar 

total (CPT) expire tão rápido e intensamente quanto possível no espirômetro. 
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6.4 Eletromiografia 

 

O sinal eletromiográfico foi coletado com uso de um eletromiógrafo da marca EMG 

system e elétrodos de superfície descartáveis com disposição bipolar polar. Os elétrodos foram 

alinhados longitudinalmente as fibras musculares e fixados com gel sobre o ventre mais 

proeminente do musculo reto abdominal.  A taxa de aquisição do sinal foi de 2000 Hz por 

canal. 

Para coleta e análise dos dados foi utilizado o software EMG. O sinal foi quantificado 

através do valor RMS em intervalos de 0,5s, com janelamento Hamming e normalizado pelo 

valor da contração máxima (CVM). 

 

7 RESULTADOS 

 

7.1 Descrição da Amostra 

  O estudo contou com a participação de 22 jovens voluntárias do sexo feminino, e que 

apresentavam IMC normal e sobrepeso/obesidade. Foram divididas em 2 grupos distintos: (1) 

Grupo Controle e (2) Grupo IMC-Elevado. A média de idade foi de 20,80±2,85 e 23,85±2,26 

anos, no grupo controle e sobrepeso/obeso respectivamente. 

  

7.2 Antropometria 

 Na comparação das médias dos grupos, foi possível observar que a média RCQ foi 

significativamente maior no grupo 2 (IMC-Elevado) quando comparado ao grupo 1 (Controle) 

como mostra a tabela 1. A média do IMC foi maior no grupo 2,  porém não estatisticamente 

significante quando comparada ao grupo controle. E a porcentagem de gordura não 

apresentou diferença estatística significante. 

 

Tabela 1 - Características e comparação dos valores do perfil antropométrico nos grupos 

controle e sobrepeso/obesos. 

 Grupo 1 Controle Grupo 2  IMC-Elevado p 

RCQ 76,067±2,84 84,571±4,429 0,001 

IMC 24,256±2,644 26,695±4,390 0,192 

%G 35,984±6,475 35,525±6,900 0,881 
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7.3 Eletroneuromiografia 

 

 Nesta análise procuramos quantificar os diferentes componentes da 

Eletroneuromiografia (EMG).   

 A Tabela 2 apresenta, respectivamente, os valores dos grupos, sendo que 

média do sinal elétrico da EMG foi maior no grupo 2 (Elevado). Não houve diferença estatística 

significante entre o grupo normal e grupo sobrepeso/obesos. 

 

Tabela 2 – Descrição e comparação do Eletroneuromiografia (EMG) nos grupos controle e 

sobrepeso/obesos. 

 Grupo 1 Controle Grupo 2  IMC-Elevado               p 

EMG MEDIA 244,218±216,933 316,105±327,013 0,545 

RMS 43,917±3,046 42,599±2,386 0,327 

 

7.4 Espirometria 

 

 As respostas espirométricas melhor capacidade vital forçada (BEST FVC), capacidade 

vital forçada (FVC), fluxo médio contida entre 25 e 75% da curva CVF (FEF 25-75),  fluxo por 

volume expiratório a 75%  da capacidade vital (CV). 

(MEF 25) e tempo expiração forçada (FET) foi significativamente maior no grupo 1 (Normal) 

quando comparado ao grupo 2 (IMC-Elevado).  

Tabela 3 - Descrição e comparação dos valores Espiromêtricos nos grupos controle  e 

sobrepeso/obesos. 

 Grupo 1 Controle Grupo 2  IMC-Elevado p 

BEST FVC 2,827±0,301 2,750±0,415 0,624 

FVC 2,827±0,301 2,750±0,415 0,624 

PEF 6,087±1,132 5,619±1,147 0,379 

PIF 4,751±1,168 4,401±0,914 0,495 

FEF 25-75% 4,577±0,973 3,716±0,339 0,035 

MEF 75 5,740±1,198 5,187±0,988 0,302 

MEF 50 4,846±1,136 3,963±0,413 0,062 

MEF 25 3,263±0,883 2,486±0,228 0,035 

FET 0,853±0,200 1,271±0,325 0,001 
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VE 23,629±14,625 13,500±8,685 0,110 

RF 16,121±3,821 13,886±2,232 0,172 

 

 

7.5 Relação de parâmetros antropométricos, eletromiográficos com respostas 

espirométricas. 

 Com relação aos parâmetros espirométricos observamos que houve um  correlação 

invertida r -0,76 com p significativo de 0,04 de FEF 25-75 com RCQ no grupo controle. Com 

relação aos parâmetros MEF 75, MEF 50 e MEF 25 não Houve correlação significativa. No 

grupo com IMC-Elevado não houve relação significativa com os parâmetros espirométricos, 

conforme tabela 4 abaixo. 

 

Tabela 4 – correlação dos parâmetros espirométricos com a RCQ nos grupos controle e IMC-

Elevado. 

Grupo Controle 

RCQ 

 FEF25-75 MEF 75 MEF 50 MEF 25 

R -0,76 -0,544 -0,708 0,0144 

P 0,04 0,207 0,0750 0,976 

     

Grupo IMC-

Elevado RCQ 

 FEF 25-75 MEF 75 MEF 50 MEF 25 

R 0,454 0,494 0,454 0,298 

P 0,0889 0,0610 0,0892 0,281 

 

 Com relação aos parâmetros espirométricos FEF 25-75, MEF 75, MEF 50, MEF 25, FET, 

VE e RF observamos que não houve um correlação com p significativo com RMS no grupo 

controle e grupo com IMC-elevado, conforme tabela 5 abaixo. 

 

Tabela 5 – correlação dos parâmetros espirométricos com a RMS nos grupos controle e IMC-

Elevado. 

Grupo Controle 

RMS 

 FEF 25  MEF 75  MEF 50 MEF 25 FET VE RF 

R 0,24 0,17 0,21 0,36 -0,29 0,39 0,15 
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P 0,37 0,53 0,43 0,18 0,27 0,16 0,58 

        

Grupo IMC-

Elevado RMS 

FEF25 MEF 75 MEF 50  MEF 25  FET  VE RF 

r 

p 

-0,01 -0,21 -0,21 -0,53 -0,72 0,51 0,03 

 0,96 0,63 0,64 0,21 0,06 0,23 0,94 

  

Com relação aos parâmetros  espirométricos observamos que houve um  correlação 

invertida r -0,96 com p muito significativo de 0,0003 de BEST FVC com RMS no grupo com IMC-

Elevado. Com relação aos parâmetros FVC, PEF e PIF não Houve correlação significativa. No 

grupo controle não houve relação significativa com os parâmetros espirométricos, conforme 

tabela 6 abaixo. 

 

Tabela 6 – correlação dos parâmetros espirométricos com a RMS nos grupos controle e IMC-

Elevado. 

Grupo Controle BEST FVC FVC PEF PIF 

RMS 0,23 0,23 0,24 0,30 

 0,40 0,40 0,38 0,27 

Grupo IMC-Elevado BEST FVC FVC PEF PIF 

RMS -0,96 -0,96 -0,21 0,45 

 0,0003 0,0003 0,64 0,30 

 

8 DISCUSSÃO 

 

Em indivíduos obesos, o diafragma situa-se na posição superior, o que pode 

determinar redução na capacidade residual funcional.  

 Em nosso estudo podemos observa que a RCQ levou maior impacto sobre a função 

respiratória do que a porcentagem de gordura e IMC. 

 De acordo com Collins et al., seria esperado um comportamento inversamente 

proporcional entre RC/Q e os volumes pulmonares, tendo em vista que uma RC/Q aumentada 

caracteriza a distribuição de gordura na região abdominal e torácica, produzindo maior 
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resistência na parede do tórax e, com isso, reduzindo a complacência e os volumes 

pulmonares. 

 A obesidade pode causar vários efeitos deletérios à função respiratória, tais como 

alterações na mecânica respiratória, diminuição da força muscular respiratória e resistência, 

diminuição na troca gasosa pulmonar, menor controle da respiração, e limitações nos testes 

de função pulmonar e capacidade de exercício.  Essas mudanças na função pulmonar são 

causadas por tecido adiposo extra na parede torácica e cavidade abdominal, que comprime a 

caixa torácica, o diafragma e os pulmões. As conseqüências são a diminuição do deslocamento 

do diafragma e diminuição da complacência da parede torácica, e um aumento no 

recolhimento elástico, resultando em uma diminuição dos volumes pulmonares e uma 

sobrecarga dos músculos inspiratórios. 

  O estudo mostrou não haver diferença estatística significante entre o grupo normal e 

grupo sobrepeso/obesos com relação ao sinal eletromiográfico do músculo reto abdominal, i. 

e., não houve um aumento do trabalho muscular  respiratório o que é visto em outros estudos. 

 A obesidade também promove alterações consideráveis na função respiratória: 

diminuição da capacidade residual funcional (CRF), no volume corrente (VC) e na complacência 

pulmonar; distúrbio na relação ventilação per fusão (RV/Q); hipoventilação alveolar; retenção 

de dióxido de carbono (CO2) e aumento da resistência ao fluxo aéreo da frequência 

respiratória (f); e na mecânica respiratória com alteração na movimentação do diafragma e da 

caixa torácica, aumentando o trabalho muscular respiratório. 

 Muitos fatores interferem na mecânica respiratória do obeso, o que resulta em 

diminuição dos volumes e capacidades pulmonares, principalmente o volume de reserva 

expiratória (VRE) e a capacidade residual funcional (CRF). Ocorre uma compressão mecânica 

sobre o diafragma, pulmões e caixa torácica, causado pelo excesso de tecido adiposo, o que 

leva a uma insuficiência pulmonar restritiva. 

 Em nosso estudo observamos que o FEF 25-75 que significa o fluxo médio contida 

entre 25 e 75% da curva CVF foi maior no controle quando comparado ao grupo IMC-elevado 

mostrando uma perda na função respiratória decorrente de elevado RCQ e IMC.  

 A curva de FEF 25-75 permite uma sensibilidade maior e possibilita uma curva de 

desenvolvimento do fluxo expiratório do que  os parâmetros extremos, a exemplo FCV, PEF , 

PIF e VE.  

 A resposta do MEF 25 ,ou seja fluxo expiratório médio a 75% da CV, revela que há 

diminuição da função respiratória entre controle e IMC-elevado com maior RCQ. 
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 A redução do VRE e da capacidade residual funcional na obesidade são devidas a 

alterações na mecânica da parede do tórax, diminuição da complacência respiratória total, 

diminuição da freqüência de fluxo e do volume pulmonar, e redução do volume residual e de 

sua relação com a capacidade pulmonar total. No entanto, essa redução não é uniforme entre 

indivíduos com IMC semelhantes. 

 Há uma série de disfunção pulmonar em indivíduos obesos, como por exemplo, a 

chamada Pickwickian ou síndrome da obesidade – hipoventilação, caracterizada por 

sonolência e redução da ventilação. Há queda uniforme no volume de reserva respiratório e na 

capacidade vital. O aumento na quantidade de gordura acumulada na região peitoral e 

abdominal limita os movimentos respiratórios e diminui o volume pulmonar, na medida em 

que os indivíduos se tornam mais obeso, ocorre sobrecarga muscular para ventilação, 

resultando em disfunção da musculatura. 

 Alterações respiratórias crônicas como: hipoventilação, redução da capacidade 

aeróbica, da força e endurance dos músculos respiratórios. Essas alterações são causadas pelo 

acúmulo de tecido adiposo no tórax e cavidade abdominal, fazendo com que ocorra 

compressão do tórax, do diafragma e do pulmão, o que, por consequência, ocasiona a redução 

dos volumes pulmonares e acarreta alterações musculares. 

 Já foram descritas reduções da força e da capacidade de endurance dos músculos 

respiratórios, e distúrbios da função pulmonar e da capacidade de exercício. Alterações dessa 

natureza podem contribuir para o surgimento de dispnéia, sintoma descrito como sendo mais 

prevalente em obesos. Alguns dos obesos podem desenvolver ainda a síndrome da 

hipoventilação alveolar. Há também risco aumentado para apnéia obstrutiva do sono. Na 

maioria das vezes estas duas condições estão associadas, e o desenvolvimento de insuficiência 

respiratória e cor pulmonale neste cenário são freqüentes.  Asma e refluxo gastresofágico 

também foram descritos como sendo manifestações mais comuns em obesos. 

 Pela ineficácia dos músculos respiratórios, a força muscular e a endurance podem ser 

reduzidas, o que leva ao aumento do trabalho respiratório, do consumo de O2 e da energia 

gasta na respiração. 

 A hipoventilação alveolar é o principal prejuízo causado à função respiratória pela 

obesidade. A síndrome reveste-se de grande importância pelo risco que acrescenta às 

condições de doença e de má qualidade de vida do obeso, mas ocorre numa baixa 

percentagem deles. 
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 Alguns autores acreditam que pessoas obesas com função pulmonar normal possam 

apresentar grandes pressões diafragmáticas na tentativa de manter ventilação alveolar 

adequada diante de uma complacência pulmonar reduzida.  

 A hipótese do aumento das pressões respiratórias foi baseada em parte pela ausência 

de diferenças nos valores de volume pulmonares entre eutróficos e obesos. Acredita se que a 

obesidade ofereça sobrecarga no mecanismo do sistema respiratório e que diante disso 

algumas pessoas sejam capazes de aumentar a atividade dos músculos inspiratórios na 

tentativa de compensar essa sobrecarga. 

 O estudo demonstrou que o grupo com IMC-elevado e maior RCQ permaneciam maior 

tempo em expiração. Apesar do estudo não ter observado diferença entre os grupos com 

relação ao sinal eletromiográfico,  a média foi maior no grupo com IMC elevado, o que pode 

sugerir  maior trabalho muscular. 

 Observamos que houve uma correlação invertida entre RCQ e FEF 25-75; RMS e FVC 

significativa possibilitando inferir que maior RCQ pior função respiratória e com relação ao 

RMS podemos que quanto maior pior a FVC. 

 Em indivíduos jovens, o aumento do IMC pode estar associado a aumento na função 

pulmonar, devido ao efeito muscular, porém, nos idosos, o aumento do IMC está associado à 

diminuição na função pulmonar devido à adiposidade. Conseqüentemente, o impacto total do 

IMC na função pulmonar em estudos populacionais pode estar reduzido. A maioria dos 

autores concorda que o peso não contribui para explicar as variáveis espirométricas ou só o 

faz em casos de obesidade acentuada, mas a inclusão ou não do peso pode depender das 

características de cada população específica. 

 

9 CONCLUSÃO 

 

Concluímos: 

   

 A RCQ leva maior impacto sobre a função respiratória do que a porcentagem 

de gordura e IMC;  

 A eletromiográfica do músculo reto abdmominal, não foi capaz de identificar o 

maior trabalho muscular respiratório nesta população;  

 A curva de FEF 25-75 permite uma sensibilidade maior e possibilita uma curva 

de desenvolvimento do fluxo expiratório do que  os parâmetros extremos; 
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 O MEF 25, ou seja fluxo expiratório médio a 75% da CV, revela que há 

diminuição da função respiratória entre controle e IMC-elevado com maior RCQ;  

 Maior tempo em expiração (FET) no grupo com IMC-elevado e maior RCQ;  

Apoio 

Este projeto foi financiado pelo CNPQ. 

  

10 ANEXOS  

 

Anexo 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO 

 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 

NOME DO PACIENTE .:............................................................................. 

........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    (  ) M   (  ) F  

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: 

.................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  

............................................................. 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) 

...................................................................... 

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA  Avaliação espirometrica na obesidade grau 1 e 2 

PESQUISADOR: Marcelo Custódio Rubira  

CARGO/FUNÇÃO:  Professor                                                          INSCRIÇÃO CONSELHO 

REGIONAL11.249-9F  
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UNIDADE : Fisioterapia 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 SEM RISCO x  RISCO MÍNIMO   RISCO MÉDIO  

 RISCO BAIXO   RISCO MAIOR  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA :  (12/2012) 

 

III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU REPRESENTANTE 

LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 

1.Justificativa e os objetivos da pesquisa ; 2. procedimentos que foram utilizados e  propósitos, 

incluindo a identificação dos procedimentos que são experimentais; 3. desconfortos e riscos 

esperados; 4. benefícios que  poderão ser obtidos; 5. procedimentos alternativos que possam ser 

vantajosos para o indivíduo. 

 

1. Justificativa e os objetivos da pesquisa: A prevalência da obesidade tem aumentado em todo 

o mundo e vem se tornado o maior problema de saúde da sociedade moderna. Embora a 

medida do IMC de um indivíduo esteja dentro da normalidade, seu percentual de gordura 

pode estar elevado o que pode ser suficiente para facilitar o aparecimento de condições 

patológicas. Na obesidade, observa-se uma maior ativação do sistema nervoso simpático. O 

objetivo da pesquisa é verificar a variabilidade da frequência cardíiaca e capacidade pulmonar 

em jovens com IMC normal e elevado, porém, com elevado percentual de gordura. 

2. Procedimentos que foram utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos 

procedimentos que são experimentais:  Um questionário foi aplicado para colher dados 

pessoais e informações sobre ciclo menstrual e o uso de anticoncepcional pela vonluntária.   

Foi realizado a verificação do peso e altura com uma balança, avaliação da quantidade de 

gordura corporal (com um aparelho chamado adipômetro) e a perimetria (medida de 

circunferência com fita métrica) do tórax, braço, abdome e quadril.   Foi verificado a medida 

da pressão arterial utilizando o esfigmomanômetro com o voluntário sentado 

confortavelmente.   Foi realizado o ECG (eletrocardiograma) nas posições deitado e à 60 graus 

de inclinação com o voluntário deitado sobre uma maca onde foi posicionado três eletrodos 

no tórax.   Foi realizado também a coleta sanguínea que foi analisada posteriormente quanto 

à composição hormonal.  E analise da capacidade funcional respiratória pela espirometria, 

que é uma técnica que verifica a quantidade de ar expirado e a velocidade com que esse ar é 
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expirado para verificar os resultados obtidos através de tabelas de referência com relação a 

idade, sexo e altura. 

3. Desconfortos e riscos esperados; Não haverá riscos para nenhum voluntário durante os 

procedimentos. Poderá ocorrer algum desconforto (vertigem) durante a realização do teste 

espirometrico. 

 

4. Benefícios que poderão ser obtidos : Com a pesquisa foi possível a identificação de possíveis 

processos patológicos relacionados ao pulmão, o que favorecerá uma intervenção precoce 

com intenção de evitar o agravamento ou a manifestação de doenças respiratórias. 

 

 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA 

PESQUISA: 

1. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 

relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas.     

2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do 

estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência.      

3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade.      

4. disponibilidade de assistência , por eventuais danos à saúde, decorrentes da pesquisa.      

5. viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa. 

 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 

ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS 

CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

Orientador: Dr. Marcelo Custódio Rubira, Avenida Brasília, n° 3062. Tel.: (69) 3224-4576  

 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo “Avaliação espirometrica na obesidade grau 1 e 2. 
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Eu discuti com o (Dr. Marcelo Custódio Rubira (Endereço. Avenida Brasília, 3062 (tel69 3224-

4576) sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimento permanente. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento 

hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento 

a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste serviço. 

 

 

 

Porto Velho,                    de                            de 2012. 

 

  __________________________________________                               

_____________________________________ 

assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal                                         assinatura do 

pesquisador  

                                                                                                                    (carimbo ou nome Legível) 
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EFICÁCIA DO LASER NA SINTOMATOLOGIA DOLOROSA, NA FUNCIONALIDADE, NA 

FLEXIBILIDADE E NAS ALTERAÇÕES HORMONAIS EM LOMBÁGICOS CRÔNICOS 

 

Orientador: Marcelo Custódio Rubira 

Bolsista: Vanderlei Paula do Nascimento 

 

REVISÃO DA LITERATURA 
 
 

A lombalgia é definida como uma dor regional anatomicamente distribuída entre o 

último arco costal e a prega glútea, frequentemente acompanhada por exacerbação da dor e 

limitação do movimento (1).  

Durante o curso de suas vidas, 70 a 85% dos indivíduos experimentarão a lombalgia, e 

acima de 80% dos pacientes relatam episódios recorrentes.  Estima-se que 80 a 90% dos 

pacientes terão recorrência dentro de 6 meses sem levar em consideração o tratamento.  

Entretanto, 5 a 15 % desenvolverão lombalgia crônica que é mais difícil de tratar e o 

tratamento tem resultados variáveis (2), tendo predileção por adultos jovens e em fase 

economicamente ativa (3). 

A dor crônica não tem um papel biológico definido e pode ser considerada como a que 

persiste além do tempo razoável após a cura da lesão que a originou. Em geral, é tida como 

patológica, estando associada á incapacidade e ao estresse físico, econômico e emocional. É 

uma queixa comum em pacientes portadores de diferentes doenças e seu tratamento é um 

desafio para os profissionais de saúde, que buscam incessantemente novas estratégias 

terapêuticas (4). 

Geralmente se aceita que a dor crônica tem um impacto negativo na qualidade de vida 

e tem conseqüências negativas para a saúde em geral, e no bem estar social e psicológico (5). 

Há um crescente consenso que o problema da lombalgia é multidimensional, e é 

melhor compreendida dentro de um persectiva biopisicossocial. Primeiro vários fatores estão 

envolvidos em sua etiologia e também no desenvolvimento (6). 

Os fatores preditores de lombalgia incluem estressores físicos (ficar em pé por tempo 

prolongado, dirigir, movimentos rigorosos ou repetitivos, estressores psicosociais (trabalho 

angustiante), características pessoais (situação psicológica e fumo) e físicas (obesidade e 

altura) (7).  

Apenas 15% dos pacientes com lombalgia tem um diagnóstico de patologia específica, 

os 85% restante são diagnosticados como lombalgia não-específica (8). Na maioria dos casos, 
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um diagnóstico específico para lombalgia não pode ser definido em bases de anormalidades 

anatômicas ou fisiológicas. Embora estratégias de imagem podem ser empregadas para excluir 

sérias causas de lombalgia (como tumores e infecções), anormalidades anatômicas, como 

aquelas associadas com o processo de envelhecimento, são comumente observadas de 

qualquer forma em indivíduos assintomáticos sadios. Enquanto terapias específicas podem ser 

empregadas para corrigir anormalidades anatomicas ou fisiológicas, a lombalgia não específica 

pode apenas ser tratada empiricamente (9).  

Desde que a lombalgia crônica não específica e seus resultados incapacitantes tem se 

tornado um enorme problema socioeconômico e de saúde pública, muitos tratamentos 

objetivam aumento dos níveis de atividade e da capacidade funcional do paciente (10). 

Em pacientes com desordens musculoesqueléticas, tônus muscular aumentado e locais 

dolorosos é algumas vezes notado. Espasmo na musculatura da lombar tem sido considerado 

para elucidar lombalgia secundária e sensibilidade na região lombar. Porém, a carência de 

evidências convincentes para sustentar hiperatividade muscular, o qual se imagina causar dor 

em várias desordens musculoesqueléticas tem sido apontado em análises recentes. Então, 

frequentemente aceito o conceito clássico do ciclo vicioso da dor, dor muscular-espasmo-dor 

muscular, com dor e hiperatividade do músulo reforçando um ao outro tem sido aberto à 

discussão (11).  

A hipersensibilidade à palpação deve-se à excitação e sensibilização dos nociceptores 

pelo acúmulo de substâncias algiogênicas, causadas pelas alterações biodinâmicas do 

traumatismo ou da crise energética e/ou pela inflamação neurogênica. A fibra muscular, 

quando sofre lesão, sobrecarga ou estresses de repetição, resultam  em contração  muscular 

exagerada durante período de tempo prolongado, fadiga muscular, isquemia focalizada e 

anormalidades subseqüentes do ambiente extracelular das miofibrilas, além de liberação de 

substâncias algiogênicas, gerando ciclo vicioso caracterizado por elevação da atividade motora 

e do sistema neurovegetativo, aumentando a sensibilidade à dor. A atividade contrátil não 

controlada aumenta o consumo energético e colapsa a microcirculação local (compressão 

mecânica dos capilares) e o consumo energético aumentado sob condições de isquemia gera 

círculo vicioso autosustentado de contração-isquemia-contração muscular. Os estímulos 

nociceptivos acionam os nociceptores musculares relacionados às fibras nervosas III 

(equivalentes das fibras A gama, responsável pelas parestesias e pela dor espontânea) e IV 

(equivalentes das fibras C, responsável pela dor durante os movimentos, estiramento ou 

compressão muscular) que se projetam no corno posterior da substância cinzenta da medula 
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espinhal, de onde as informações nociceptivas são transferidas pelos tratos de projeção rostral 

para as unidades supra-segmentares (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Diagrama do ciclo autoperpetuador de espasmo muscular  

 

O tratamento deve iniciar com terapia para alívio dos sintomas, diminução da dor, 

restaurar a função e deve ser baseado num correto diagnóstico, estabelecido de informações 

sobre possíveis fatores etiológicos, sinais e sintomas capacitando o paciente para retomar sua 

atividade de vida diária (13). 

Dor crônica tem sido associada com cortisol elevado(14). A hipófise é estimulada a 

secretar hormônio adrenocorticotrópico (ACTH) e, este estimula o córtex adrenal a secretar 

cortisol, que em situações de estresse físico e mental pode chegar a aumentar até vinte vezes 

(15). 

Em humanos, pelo menos 95% da atividade glicocorticóide das secreções adreno-

corticais é atribuída ao hormônio cortisol, também conhecido como hidrocortisona. Desde 

então, reconhece-se como fundamental a atuação destes hormônios na reação de estresse (16).  

A secreção de cortisol pelo córtex da adrenal constitui o passo final de uma cascata 

que se inicia com a percepção do estressor pelo córtex cerebral, ativação do sistema límbico e 

do hipotálamo, que libera o CRH. Este estimula a adenohipófise a secretar ACTH, o qual, por 

sua vez, estimula a liberação de glicocorticóides pelo córtex da adrenal. Estes desencadeiam 
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uma série de efeitos metabólicos que visam aliviar a natureza nociva do estado de estresse 

(gliconeogênese, mobilização de proteínas e de gorduras, inibição do crescimento, das 

respostas imunológica, inflamatória e da reprodução). Estas alterações são fundamentais para 

o sucesso do processo adaptativo, uma vez que aumenta prontamente a disponibilidade de 

energia, o metabolismo de suporte e adiam o anabolismo, energeticamente dispendioso, até 

em períodos menos estressantes. Além disso, ocorre também uma retroalimentação direta do 

cortisol sobre o hipotálamo e a glândula hipófise anterior, diminuindo a secreção de CRH, de 

ACTH e a concentração plasmática de cortisol. Entretanto, os estímulos de estresse são 

predominantes; eles sempre podem romper esse controle do cortisol por retroalimentação 

inibitória direta (15).  

A inter-relação do hipotálamo, sistema nervoso simpático, adenohipófise, córtex e 

medula da adrenal foi enfatizada por Axerold & Reisine (17), que classificaram como 

“hormônios do estresse”, além da adrenalina e da noradrenalina, o ACTH e os glicocorticóides. 

A combinação das secreções dos eixos hipotálamo-hipófise-adrenal e simpático-adrenal 

constituiria a resposta neuroendócrina aos estímulos estressantes.  

De fato, desde o trabalho de Selye (18), a associação entre estresse e aumento na 

secreção de cortisol é tão fortemente consolidada que era vista como sinônimo na literatura. 

No entanto, paralelamente a essa conhecida resposta de aumento na secreção de cortisol 

frente a agentes estressores, atualmente uma resposta de decréscimo relativo na secreção de 

cortisol, conhecida como hipocortisolismo, vem sido reconhecida por inúmeros pesquisadores 

(19). 

Ribeiro et. al. (2001) e Mercuro et al (2000) (20) propoem que  depressão dos niveis 

hormonai de estrogenio, ocorrida durante a menopausa, pode ser a reesponsável pela redução 

da VFC em mulheres idosas. Contudo em estudo feito por Nevs et. al. (2007) (21) foram 

observadas maior modulação vagal e menor simpatico em mulheres, quando comparadas aos 

homens de mesma idade, sugerindo que diferenças relacionadas ao g]ênero não se devem 

apenas aos niveis hormaonais de estrogenio.  

A dor também parecer variar em função dos niveis sericos dos hormonios gonodais (22). 

Níveis aumentados de androgenios, em particular a testosterona, parece diminuir a dor em 

ambos homens e mulheres (23).  

Modelos de pesquisas em humanos são altamente influenciadas por variáveis 

socioculturais que tem pouco feito com as diferenças biológicas de limiar ou sensação de dor 

entre homens e mulheres (24).  
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Diferenças sexuais na experiência de dor tem sido documentadas na literatura (25), mas 

o papel preciso dos hormônios esteróides gonadais na dor não é bem compreendido (26).  

Investigações tipicamente indicam que mulheres relatam menor limiar e tolerância à dor à 

uma variedade de estímulos nociceptivos experimentalmente induzidos, especialmente 

quando o estímulo é tônico por natureza. Muitos estudos também indicaram que as mulheres 

experimentam maior somatização espacial da dor, provando mais evidências de que os sexos 

diferem no processo central de dor. Estudos clínicos confirmam de certa forma os achados 

experimentais de como a mulher parece mais comumente experimentar dor de cabeça 

tensional ou migrânea, dor orofacial e muitas outras formas de dor musculoesquelética. 

Porém, outros estudos clínicos não tenham detectado diferenças significantes entre os sexos 

há pouco suporte de diferenças sexuais na clínica de dor experimental induzida com 

populações de não pacientes. Variabilidade na experiência de dor envolve complexa interação 

não apenas com fatores biológicos mas também psicológicos e socioculturais. Estudos 

anteriores têm demonstrado que depressão, ansiedade, medo de relatar dor e sentimento 

catastrófico são fatores importantes no desenvolvimento e ou manutenção da lombalgia 

crônica. Embora isso pareça ser um consenso na literatura para as diferenças sexuais em 

aspectos específicos na percepção e prevalência da dor, não está claro como esses sexos 

diferem em associações entre fatores psicológicos e relatos de dor (25).  

A existência de diferenças sexuais em dor e analgesia e o fato que o perfil 

desenvolvido de alguns tipos de dor evidentemente compara função reprodutiva, fortemente 

sugerem que hormônios gonadais fortemente sugerem que hormônios esteróides gonadais 

significantemente influenciam na dor. Testosterona é um precursor do estradiol, então os 

ovários também produzem testosterona. Reciprocamente, estadiol é um metabólito do da 

testosterona, então os testículos produzem algum estrogênio. Nas mulheres a testosterona é 

produzida no córtex adrenal (25%) e ovários (25%), e pela transformação (50%) no fígado, rins, 

intestino, pulmões, tecido adiposo e sistema nervoso central (26). 

No Brasil, a literatura acerca da influência dos hormônios sexuais sobre a percepção 

dolorosa em mulheres é escasso. No entanto, o conhecimento destes fatores são muito 

importantes para desvendar diferenças entre os sexos na percepção da dor, pois a smulhres 

parecem sentir mais dor do que os homens, além de contribuir de maneira consistente para 

que os profissionais que lidam com quadros dolorosos possam entender e tratar mais 

eficazmente ambos os sexos (22). 

Mulheres são as que mais comumente visitam um médico e são as que mais 

comumente relatam dor como sintomas do que os homens, os quais podem deixar uma 
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superestimação nas diferenças entre os sexos. Diferenças no limiar de dor de roedores machos 

e fêmeas tem sido explicitamente estudados durante os últimos 20 a 30 anos, mas apenas nos 

útimos 15 anos que esse assunto tem ganho a proporção e atenção que merece (27).  

Muitas terapias não farmacológicas são indicadas para o tratamento de lombalgia. Em 

um estudo de cuidados clínicos primários, 65% relataram indicar massoterapia, 55% 

recomendaram ultrassom terapêutico e 22% recomendaram manipulação espinal (28), mas o 

laser de baixa potência é freqüentemente usado para tratar condições de vários tipos de dor.  

O tratamento por laser é comumente usado em medicina clínica como ferramenta em cirurgia 

e oftalmologia, mas recentemente um crescente interesse tem focado sua possibilidade em 

aliviar a dor (29). 

Laser é uma sigla, que se refere a Light Amplification of Stimulated Emission of 

Radiation onde foi traduzida como “Amplificação da Luz por Emissão Estimulada de Radiação”. 

A energia luminosa caracteriza-se por apresentar ondas eletromagnéticas com o mesmo 

comprimento, mesma direção, mesma freqüência e cor (30). 

Lim et al. (1195)(30) citam em seu trabalho que LLLT é a nova designação 

internacionalmente aceita e é definida como tratamento a laser nas quais a energia emitida 

não causa aumento da temperatura do tecido tratado acima de 36,5º C ou seja, temperatura 

corpórea normal. Por causa da baixa energia emitida e intensidade, seus efeitos são 

meramente não-térmicos e bioestimuladores. Os efeitos bioestimuladores da LLLT têm sido 

relatados por vários investigadores. O mecanismo de analgesia não tem sido estabelecido, mas 

tem sido atribuído aos seus efeitos antiinflamatórios e neuronais.  

A LLLT tem sido utilizada para tratamento de dor particularmente na Europa e Japão. 

Uma metanálise e revisão sistemática da literatura provam evidencia da eficácia da LLLT nas 

condições de dor(31).  

A eficácia da LLLT tem sido descrita em muitos trabalhos associada a dor, seja esta 

muscular aguda ou crônica ou em outras condições como em doenças degenerativas. Em um 

trabalho recente, Chow et al relatam que as condições clínicas da dor tem sido 

sistematicamente estudadas e que existe um grau de evidência dessa terapia em dor no 

pescoço, tendinoses, desordens crônicas e dor crônica(32).  

O efeito analgésico da LLLT atua em diferentes níveis e por muitos mecanismos. 

Algumas explicações deste efeito são: aumenta nível de beta-endorfinas no líquor, aumenta a 

excreção urinária de glicocorticóides, o qual é inibidor da síntese de beta-endorfinas, aumenta 

o limiar de dor a palpação através de um mecanismo que bloqueia fibra nervosa eletrolítica, 

diminui histamina e acetilcolina livres, reduz síntese de bradicinina, aumenta produção de 
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adenosina trifosfato (ATP), melhora microcirculacção local, aumenta o fluxo linfático 

reduzindo, dessa forma, o edema(13). 

Já as propriedades biofísicas do laser de baixa potência ainda são pouco 

compreendidas sendo sua intensidade de radiação tão baixa que os efeitos biológicos 

decorrem não do aquecimento mas sim dos efeitos diretos da irradiação(33).  

Guirro & Guirro(34) descrevem como principais efeitos fisiológicos do laser a capacidade 

de estimular a liberação de substâncias pré-formadas (histamina, serotonina, bradicinina), 

modificar reações enzimáticas, aumentar a formação de colágeno, estimular a neoformação de 

vasos, aumentar a síntese de beta-endorfinas e elevar o limiar de dor, tendo grande indicação 

nos processos inflamatórios e de regeneração tecidual.  

Wright and Schiffman (1995) (35) atribuem ao laser a capacidade de obter respostas 

sem produzir calor nos tecidos. Tem efeitos analgésico e antiinflamatório em função de sua 

capacidade de aumentar a permeabilidade capilar. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

O estudo tem por objetivo verificar a eficácia do laser na sintomatologia dolorosa, 

funcionalidade, flexibilidade e nas alterações hormonais em portadores de lombalgia crônica 

não específica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Verificar o perfil de portadores de lombalgia crônica; 

 Comparar a eficácia do laser na diminuição precoce da dor antes e após o tratamento 

e do grupo controle; 

 Comparar a funcionalidade antes e após o tratamento e do grupo controle; 

 Comparar a flexibilidade antes e após o tratamento e do grupo controle; 

 Comparar os níveis hormonais de cortisol e testosterona, e do grupo controle. 

 

CASUÍSTICA E MÉTODOS 

Este estudo foi previamente submetido à aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade São Lucas- Porto Velho- RO. Todos os voluntários foram informados sobre o 

objetivo deste estudo, e aqueles que concordarem em participar assinarão o Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido antes do início da avaliação e tratamento de acordo com a 

resolução 196/96 (Anexo 1). 

 

Amostra 

 Para levantamento do perfil do portador de lombalgia crônica foi aplicado questionário 

em ambos os gêneros, todas idades, conforme anexo 3. 

Para avaliar o efeito da dor, funcionalidade, flexibilidade e hormônios, a amostra foi 

composta por 29 voluntárias, não fumantes, normotensas, faixa etária entre 18 e quarenta 

anos, índice de massa corpórea (IMC) normal apresentando lombalgia crônica não específica, 

encaminhadas para tratamento fisioterapêutico na Clínica de Fisioterapia da FSL. As mesmas 

foram divididas em 2 grupos: grupo A (16 tratadas); grupo B (controle composto por 13 

mulheres que aguardam tratamento). 

 Para minimizar as possíveis variáveis de interferência foram excluídas as voluntárias 

com emergências médicas e/ou odontológicas, doenças metabólicas (exemplo, diabete ou 

hipertireoidismo), desordens neurológicas (exemplo, discinesia etc.), doença vascular 

(exemplo, hipertensão), doenças reumatológicas, neoplasias, bem como história pregressa de 

desordens psiquiátricas, abuso de drogas, gestantes ou lactantes, acidentes com veículo 

automotor, atualmente sendo tratadas com medicamentos para desordens psicológicas e 

fazendo uso de analgésicos ou antiinflamatórios, anti-alérgicos, com histórico de hérnias de 

disco, fraturas na coluna vertebral, espondilolistese ou qualquer outro diagnóstico que 

comprove causa de dor lombar. 

Exames de sangue como hemograma, colesterol e frações, fator reumatóide, anti-

estreptolisina O, mucoproteína, velocidade de hemossedimentação foram realizados para 

auxiliar no critério de exclusão. 

As voluntárias chamados para o estudo mas que não foram selecionadas devidos aos 

critérios de exclusão foram tratadas na clínica de fisioterapia da Faculdade São Lucas 

preservando assim a ética em pesquisa. 

 

Local 

O estudo foi realizado Clínica de Fisioterapia da Faculdade São Lucas-Porto Velho-RO. 

Todas as avaliações foram realizadas no Laboratório de Fisiologia da Clínica e as intervenções 

na Clínica de Fisioterapia Ortopédica, com exceção da coleta de sangue para avaliação das 

dosagens hormonais que foram realizadas no Núcleo de Análises Clínicas da Faculdade São 

Lucas- NUSLAC.  
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Material 

 Aparelho de laser de baixa potência Laserplus Microcontrolled Communicator da 

marca KW Eletrônica-AsGa-904nm; 

 Balança, 

 Adipômetro; 

 Escala visual analógica; 

 Ficha de avaliação padronizada para lombar; 

 Questionário Roland Morris; 

 Folders explicativos sobre os procedimentos necessários para a coleta de sangue; 

 Divã com abertura para descanso de rosto e cabeça. 

 

Avaliação 

 As voluntárias foram selecionadas após a aplicação do mapa de dor (Anexo2). Foram 

incluídas para avaliação e inclusão na pesquisa as voluntárias que assinalaram as regiões 36 e 

37 e estavam sintomáticas a mais de 3 meses. Todo o processo de avaliação da lombalgia, 

aplicação de escalas e questionários, coleta do ECG, foram realizados por um único avaliador 

previamente treinado e calibrado. Os dados da avaliação foram registrados em ficha contendo 

dados do perfil da dor dos voluntários (Anexo 3). O exame de sangue foi feito por um técnico 

qualificado que não terá acesso ao estudo. As voluntárias foram avaliadas e os dados iniciais e 

anamnese foram registrados numa ficha de avaliação contendo informações sobre dados 

gerais das voluntárias, anamnese e questões relacionadoas à dor lombar. 

 

Avaliação da funcionalidade 

O questionário de Roland Morris (Anexo 4) consiste em um questionário específico 

para lombalgia, que possui facilidade em sua aplicação, podendo ser pontuado facilmente, e 

em menos de 5 minutos. É composto de 24 questões relacionadas à dor e à função. As 

perguntas são objetivas e simples, dando-se uma pontuação de 1 para cada questão cuja 

afirmação o voluntário concorde e 0 para cada afirmação o volutário não concorde. Os valores 

são somados podendo-se obter uma pontuação mínima de 0 e uma pontuação máxima de 24. 

Quanto mais próximo à pontuação 0, um melhor estado da lombalgia é verificado, e quanto 

mais próximo da pontuação 24, um pior estado da lombalgia é verificado (36). 
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Avaliação da dor  

a) Para avaliação da dor espontânea foi a escala visual analógica (Anexo 5). Esta escala 

consiste de uma linha de 10 mm onde os voluntários registrarão a intensidade da dor lombar 

marcando com uma caneta na linha entre dois extremos. No extremo esquerdo da escala está 

marcado “sem dor” e no lado direito da escala está marcado “pior dor”. A intensidade da dor 

está descrita na literatura como sendo a distância entre o final da escala do lado esquerdo e a 

marcação do paciente(37). 

A dor espontânea foi registrada diariamente antes de cada sessão de aplicação das 

terapêuticas e após 5 minutos do final de cada sessão. 

Coleta de sangue para perfil bioquímico e hormonal 

 

Foi coletado sangue periférico das voluntárias por um técnico previamente treinado e 

com experiência nesse tipo de coleta no Núcleo de Análises Clínicas da Faculdade São Lucas-

NUSLAC. Todas as voluntárias receberam os exames antes e após o tratamento. As voluntárias 

com alterações nos valores de normalidade com exceção do cortisol e testosterona foram 

excluídas da amostra, mas foram tratadas na clínica de Fisioterapia da Faculdade São Lucas até 

alta preservando-se assim os critérios éticos que envolvem uma pesquisa. Previamente à 

coleta, as voluntárias receberam um folder contendo explicações sobre a coleta, horário de 

acordar e informações sobre os alimentos que não poderão ingerir antes dos exames para 

minimizar possíveis resultados falsos positivos.  

 

Intervenção 

As voluntárias do grupo A foram tratadas três vezes por semana em dias  intercalados, 

na Clínica de Fisioterapia Ortopédica da FSL, totalizando dez procedimentos. 

a) Aplicação do laser de baixa potência- O grupo A recebeu aplicação de Laser diodo de 

Arsênio e Gálio (AsGa) infravermelho, comprimento de onda de 904 nm, com diâmetro da 

caneta de 0,2235cm², área do feixe de 0,0392 cm², potência de saída de cinqüenta miliwatts 

(mw), potência de pico de 25 Watts (W), com tempo de duração do pulso 200 nanosegundos 

(ns), dosimetria de 4 joules por centímetro quadrado,  na região lombar onde se localiza parte 

dos músculos semiespinhal, eretor da espinha e na região do multifido que se encontra abaixo 

dos dois músculos citados acima na goteira entre os processos espinhosos e transversos das 

vértebras com as voluntárias deitadas em decúbito ventral em um divã com abertura para 

repouso de rosto e da cabeça, com um travesseiro sob o abdome para evitar interferência de 

contrações musculares indesejadas durante a realização do procedimento. Para a  aplicação do 

Figura 1 – Eletrocardiógrafo digital Nexus-
10 
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laser de baixa potência foi escolhida a técnica pontual na qual o tempo de exposição é 

programada pelo próprio aparelho do modelo Laserplus Microcontrolled Communicator da 

marca KW Eletrônica (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Laser de baixa potência (904 nm) 

 

Os 6 pontos pontos (3 de cada lado) que receberam a aplicação do laser foram 

selecionados de acordo com pontos gatilhos existentes no local com duração de 2 minutos em 

cada ponto. 

Para as técnicas de aplicação do laser, foram utilizadas as recomendações propostas 

por Low & Reed(38): 

 Preparo do paciente; 

 Exame e teste da superfície a ser tratada; 

 Preparo e teste do equipamento; 

 Preparo da parte a ser tratada; 

 Regulagem; 

 Instruções e alertas; 

 Aplicação; 

 Término. 

Este equipamento está de acordo com as normas técnicas NBR IEC 601, da ANVISA que 

controla os aparelhos eletromédicos. 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram armazenados num banco de dados e submetidos a procedimentos de 

análise estatística através do Software Sigma Stat. Para a comparação das variáveis foi test t 

pareado. 

Todas as discussões no presente trabalho foram realizadas no nível de 0,05 % 

significância (intervalo de confiança 95%). 

 

RESULTADOS 

A amostra foi composta por 423 voluntários jovens e adultos, de ambos os gêneros. 

Foram excluidos 52 voluntários com índice de massa corpórea (IMC) elevada ou abaixo de 

parâmetros de normalidade. Com relação a idade foram excluídos 29 que estavam fora da 

faixa etária estipulada. Voluntárias com dor aguda foram excluidas, i. e. , com dor a menos de 

3 meses e com relação a intensidade de dor, foram excluidos 84 que apresentaram 

intensidade abaixo de 4 ou acima de 7 de acordo com a EVA.  

O estudo selecionou 118 voluntárias, porém não houve adesão de 61 ao protocolo de 

tratamento. Iniciaram o tratamento 57 voluntárias e houve desistência de 16 que 

interromperam o tratamento por problemas saúde e disponibilidade para o tratamento. Estão 

em tratamento 6 voluntárias e foram concluídos 15 casos.  Esses dados podem ser visto na 

figura 3. 

 

Figura 3- Dados de triagem, avaliação, inclusão e exclusão. 

Questionário 423 

Lombalgia         
304 

Exclusão           
186 

Sobre peso          
52 

Idade               29 Aguda             21 EVA                  84 

Inclusão              
118 

Avaliados        57 

Tratamento     37 

Interrompido 

16     
Concluído         15 Em tratamento 6 

Não Avaliados 61 

Sem dor          36 
Cervical/Dorsal 

83 
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Com relação aos voluntários avaliados (51) observamos o perfil de sensibilidade de dor 

lombar e frequência de dor diária; de duração da dor lombar durante o dia e há quanto tempo 

apresenta a dor; da sensibilidade à dor lombar ao acordar, interrupção do sono devido a dor e 

período do dia em que apresenta dor ; de ocorrência de crises repentinas de dor na região 

lombar e irradiação da dor para outras regiões do corpo; na prática de atividade física, 

sensação de dor ao praticar atividade física e a redução da dor ao realizar atividade física; da  

elevação de peso de algum tipo no dia-a-dia; da maior intensidade de dor lombar sentida nas 

últimas 4 semanas e média da dor sentida neste período; a sensação de formigamento na zona 

da dor, a presença de hérnia discal e fumantes; da posição que aparecer mais a dor e do 

tratamento fisioterapêutico atualmente por causa da dor e realização de tratamento 

fisioterapeutico, no passado, por causa da dor. 

A dor lombar foi observada em uma porcentagem de 72,5% dos voluntários (jovens e 

adultos), e com frequência diária de 37,2% nos mesmos, conforme gráfico 1.  

 

Gráfico 1. Sensibilidade de dor lombar e frequência de dor diária. 

 

 

A duração da dor lombar durante o dia inteiro foi observada em uma porcentagem de 

41,1%, e com relação ao tempo que apresenta a dor, a porcentagem dos voluntários que 

sentem dor há mais de 01 ano foi de 64,7%, conforme gráfico 2.  

 

Gráfico 2. Duração da dor lombar durante o dia e tempo que apresenta a dor. 
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A sensibilidade à dor, às vezes, ao acordar foi observada em uma porcentagem de 

47,05 % dos voluntários. Relacionado à interrupção do sono, à noite, devido à dor, 70,5% dos 

voluntários não acordam durante noite devido à dor. Quanto ao período do dia em que o 

voluntário sente dor, foi observado que 58,8% sentem dor ao final do dia, conforme gráfico 3.  

 

Gráfico 3. Sensibilidade à dor lombar ao acordar, interrupção do sono devido à dor e 

período do dia em que apresenta dor. 
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A ocorrência de crises repentinas de dor lombar às vezes, foi observada em 43,1% dos 

voluntários. Quanto ao fato de a dor lombar não se espalhar para outras regiões do corpo, 

observou-se uma porcentagem de 49,01%, conforme gráfico 4.  

Gráfico 4. Ocorrência de crises repentinas de dor na região lombar e Irradiação da dor 

para outras regiões do corpo. 

 

 

A ausência da prática de algum tipo de atividade física foi observada em 54,9% dos 

voluntários. A sensação de dor ao praticar atividade física não ocorre em 45,09% dos 

voluntários. Em relação à redução da dor, às vezes, ao realizar atividade física, representa uma 

porcentagem de 27,4%, conforme gráfico 5.  

 

Gráfico 5. Prática de atividade física, sensação de dor e redução da dor ao realizar 

atividade física. 
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A elevação de peso de algum tipo no dia-a-dia não é realizada por 35,2% dos 

voluntários, conforme gráfico 6.  

 

Gráfico 6. Elevação de peso no dia-a-dia 

 

 

A maior intensidade de dor lombar observada nas últimas 4 semanas,de acordo com a 

data da avaliação do voluntário,foi grau 8 ilustrada em uma porcentagem de 31,3%, e com 

média de intensidade grau 6 observada em 23,5% dos voluntários, conforme gráfico 7.  
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Gráfico 7. Maior intensidade de dor lombar sentida nas últimas 4 semanas e média 

da dor sentida neste período. 

 

A ausência da sensação de formigamento na zona da Dor foi observada em uma 

porcentagem de 54,9% dos voluntários, assim como a ausência de Hérnia Discal foi observada 

em 92,1% dos mesmos. Constatou-se que 100% dos avaliados eram não fumante, conforme 

gráfico 8.  

 

Gráfico 8. Sensação de formigamento na zona da dor, a presença de hérnia discal e 

fumantes. 
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Os voluntários apresentam mais dor quando permanecem na posição sentada com 

23,5 % e na posição em pé com 19,6 %, conforme gráfico 9.  

Gráfico 9. Posições e associações de postura em que sente mais dor. 
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Os voluntários com dor que não fazem tratamento fisioterapeutico atualmente, são 

92,1%. Observou-se que uma porcentagem de 76,4% nunca realizou fisioterapia por causa da 

dor, conforme gráfico 10.  

 

Gráfico 10. Tratamento fisioterapêutico atualmente por causa da dor e realização de 

tratamento fisioterapêutico, no passado, por causa da dor. 

 

Quanto ao grupo tratado com laser de baixa potência, foi avaliado dor espontânea 

(EVA), funcionalidade através do questionário de Roland Morris, flexibilidade pelos testes de 

Schober, Stibor e 3 dedo ao solo e os hormônios cortiso e testosterona. Houve alteração 

estatisticamente significante na dor espontânea (p< 0,001) e na funcionalidade (p< 0,006). Os 

dados foram demonstrados na tabela I. 

 

Variáveis Antes Após p 

Escala visual analógica (cm)  5,600±1,352  0,807±1,350 0,001* 

Roland Morris  5,429±3,524  2,077±1,977  0,006* 

Schober 15,282±2,272 14,467±1,124 0,567 

Stibor 51,582±4,858 52,233±1,185 0,826 
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3 dedo ao solo 10,833±12,477   8,500±9,192 0,812 

Cortisol 15,476±5,429 15,393±6,955 0,975 

Testosterona 39,169±15,147 39,320±14,973 0,981 

Tabela 1- Dor espontânea, funcionalidade, flexibilidade e hormônios do grupo tratado 

 

Quanto ao grupo controle, foi avaliado dor espontânea (EVA), funcionalidade através 

do questionário de Roland Morris, flexibilidade pelos testes de Schober, Stibor e 3 dedo ao solo 

e os hormônios cortiso e testosterona no período em que as voluntárias aguardavam o 

tratamento, o que coincidiu com o mesmo tempo em dias do grupo tratado. Não houve 

alteração estatisticamente significante em nenhuma das variáveis estudadas Os dados foram 

demonstrados na tabela II. 

 

 

Variáveis - Grupo Controle Antes Após p 

Escala visual analógica (cm)  6,308±1,809  6,564±0,432 0,708 

Roland Morris  5,462±4,136  4,111±3,822 0,523 

Schober 14,750±1,464 14,367±1,139 0,567 

Stibor 51,255±4,312 49,138±3,032 0,251 

3 dedo ao solo 24,708±8,282 26,333±13,638 0,738 

Cortisol 20,922±8,805 22,143±10,598 0,776 

Testosterona  5,218±11,702 0,284±0,159 0,224 

Tabela 2- Dor espontânea, funcionalidade, flexibilidade e hormônios do grupo controle 

 

DISCUSSÃO 

 

Lombalgia é um problema de saúde públicapois cerca de 80% da população em algum 

momento de sua vida sentirá dor nas costas, e representa um alto custo no seu tratamento 

para o sistema de saúde e para a previdência social, devido ao alto índice de afastamento e 

incapacidade para o trabalho. Noventa por cento dos casos de lombalgia são resolvidos sem 

intervenção médica em 6 a 12 meses.  
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O presente estudo mostra claramente o perfil do portador de lombalgia crônica, ou 

seja, 19% da população estudada sente dores lombares todos os dias, além de que 41,1% 

dessa população sente dor o dia inteiro. Ainda, 43,1% tem crises repentinas de dor lombar, o 

que pode causar a perpetuação do quadro e ainda aumentar a incapacidade funcional. Isso 

vem de encontro com o que cita Elkayam O, (39) que os pacientes com lombalgia crônica pode 

persistir com incapacidade funcional crônica e recorrente. Pacientes com dor crônica nas 

costas a mais de 3 meses apresentam problemas complexos e freqüentes com causa específica 

não aparente (39) 

O diagnóstico diferencial das doenças da coluna vertebral é muito amplo, porém, o 

grupo principal de afecções está relacionado a posturas e movimentos corporais inadequados 

e às condições de segurança e higiene do trabalho, que determinam atividades laborativas 

antiergonômicas, capazes de produzir agravos à coluna vertebral³³ 

Os achados do presente estudo mostram que 7% dos voluntários sentem dor quando 

praticam atividade física e 23 % sentem dor somente às vezes; 17% sentem dor quando 

levantam peso, e, nas últimas 4 semanas a média de dor sentida por 16% da população 

avaliada foi 6, o que é considerada dor moderada na escala de classificação da dor, e 16% 

relatou que a dor mais forte que sentiu foi pontuada como 8, ou seja, forte ou severa segundo 

a mesma escala de pontuação. 

Isso nos leva a considerar, que essa população terá como consequência do não 

tratamento da lombalgia, a perpetuação da dor, com crises mais frequentes e ainda com piora 

do quadro de incapacidade.  

Lopes et al. (2006) afirma que como a lombalgia é um mal que atinge milhares de 

pessoas, ela torna-se responsável por limitações das atividades funcionais.(40) 

No presente estudo, 16 voluntárias foram tratadas com laser de baixa potência e 

avaliadas antes e após o tratamento. Quanto à dor espontânea, houve diferença significante 

na redução da dor, o que não aconteceu com o grupo controle. Isso nos leva a afirmar que o 

laser foi totalmente eficaz no controle dessa dor, e não tempo, visto que uma das maiores 

limitações de se avaliar efeitos de tratamento de dor, ou tratar a dor em si é um desafio para 

os profissionais da fisioterapia, pois como a dor é considerada flutuante, o tempo pode 

inteferir, piorando ou melhorando essa dor. Nesse caso, o tempo não foi fator de melhora, 

pois as voluntárias continuaram sentindo a dor, o que não ocorreu com o grupo tratado. 

Segundo Garret (1996) o uso da laserterapia em baixa potência tem como efeitos a 

redução do espasmo da muscular, da tensão muscular, do edema e dos sítios de lesão 
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diminuindo, assim, a dor local sem efeitos adversos aparentes. Tornando-se um método de 

tratamento alternativo ao uso de drogas medicamentosas.(41) 

Como o laser tem efeito no espasmo muscular, espera-se que com a redução da dor, 

haja um aumento da flexibilidade que pode estar diminuída em portadores de lombalgia 

crônica. Porém, em nosso estudo não houve aumento da flexibilidade, avaliadas com 3 testes, 

com a redução da dor, provavelmente porque não foi oferecido um tratamento de 

alongamento juntamente com a terapêutica do laser para que não houvesse conflito nos 

achados, pois testamos apenas o efeito do laser na lombalgia crônica.  

Pesquisas sobre a efetividade de terapias para lombalgia tem resultados inconsistentes 

e os estudos apresentam falhas metodológicas tais quais randomização inadequada. (42) 

Desde a metade do século 20, o LASER tem se tornado popular e aprovado para uso 

em cirurgia, mas não para terapia para dores musculoesqueléticas. (43) 

Lasers de baixa e média potência , como Helio Neon ou Arseneto de Galio, os quais 

tem comprimento de onda entre 600-984 nm, são usados para uma variedade de propósito na 

fisioterapia.  (44) 

Laser de baixa potência tem demonstrado atingir muitos processos subcelulares e 

celulares, embora os mecanismos não tem sido bem definidos. Entretanto , o mais importante 

notar é que ele não produz alterações de temperatura significantes, então algum efeito 

fisiológico em potencial parece ser não térmico. Em seu estudo sobre terapia combinada de 

laser e exercícios e outro grupo de somente exercícios, com 75 adultos de 20 a 50 anos, 

tratados durante um mês, com frequência de 5 vezes na semana, com os mesmos critérios de 

exclusão do nosso estudo, Gur et al (2003) concluíram que quando a terapia foi combinada 

com o laser, os efeitos de diminuição da dor foram precocemente verificados.O Laser 

Arsenieto de Galio é comhecido por penetrar a uma profundidade de 1 a 5 cm nos tecidos 

moles. Isto pode ser adequado para tratar os ligamentos posteriores, fáscia e cápsulas 

apofisárias da coluna lombar nos pacientes com peso normal. (42) 

Em nosso estudo, as voluntárias selecionadas também apresentavam IMC normal, para 

que fosse evitado as compensações de sobrecarga por excesso de peso, o que caracterizou 

uma amostra mais homogênea. 

Os resultados apresentados ao final desse estudo mostraram que o Laser escolhido, 

modalidade e dosimetria foram eficazes na diminuição da lombalgia crônica nas voluntárias o 

que salienta BASFORD, 1995 quando relata que na prática encontram-se como doses mais 

empregadas como analgésicas densidades de energia entre 1 e 4 J/cm² e potencias entre 10 e 
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90 mW. Sendo muito utilizados no tratamento de patologias músculo-esqueléticas, dor e 

processos inflamatórios. (45) 

 A ação analgésica e antiinflamatória dos LBP advém, entre outros mecanismos, da 

modulação negativa da produção de prostaglandinas reduzindo-as.(46) 

Os laseres de baixa potência, ou soft lasers, causam como principais efeitos a 

biomodulação da resposta inflamatória e analgesia. Após a absorção da radiação ocorrem 

mudanças físicas e/ou químicas celulares, que resultam em uma resposta biológica. Esta 

resposta, assim como o melhor efeito terapêutico, estão diretamente relacionados à dose de 

radiação, comprimento de onda e o número de aplicações da terapia. Muitos estudos com 

pacientes com dor muscular crônica generalizada e fibromialgia tem sido restritos as 

voluntárias do gênero feminino. A seleção desse gênero é devido à alta prevalência dessas 

condições em mulheres (47). 

A dor tem um papel importante na manutenção da homeostasia e a estabilidade 

fisiológica é mantida por uma variedade de mecanismos coordenados. Embora o corpo possa 

se adaptar a muitas alterações externas e internas através de mecanismos autonômicos (por 

exemplo, vasoconstrição para manter a temperatura corporal), certamente as alterações da 

homeostasia devem ser influenciadas por parâmetros fisiológicos (48).  

Mecanismos analgésicos endógenos participam da modulação da dor e a informação 

dolorosa percorre o sistema nervoso até o cérebro onde nociceptores, axônios de células 

nervosas localizadas na medula espinhal levam a informação da dor da sua origem, na 

periferia, ao sistema nervoso central. É no cérebro que essa informação se transforma em dor 

após ser identificada (49). 

A homeostasia, pelo qual a regulação é muito complexa, e a nossa procura pelo 

entendimento desta vem desde o século passado. Inicialmente, Selye postulou que, quando a 

integridade do organismo é exposta a estresse físico ou emocional, nosso sistema responde 

num generalizado e não específico modelo. Mediadores químicos primários incluem 

hormônios do eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal, como o cortisol. Entretanto, a respeito 

dos efeitos protetores durante tempo de demandas aumentadas, elevações crônicas de 

glicocorticoides podem ter efeitos que danificam o corpo, particularmente respostas agudas 

ao cortisol quando o estresse se torna crônico. Reduzida atividade do eixo hipotalâmico-

hipofisário-adrenal, cortisol em particular, tem sido descrito para fibromialgia, síndrome da 

fadiga crônica e lombalgia crônica (50).  

Nosso estudo avaliou cortisol e testosterona em portadoras de lombalgia crônicas, ou 

seja, voluntárias com dor acima de 3 meses, onde há liberação crônicas desses hormônios visto 
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o tempo de persistência da dor. Como resultado a esses mediadores do estresse físico, como a 

dor crônica, tanto o grupo tratado quanto o grupo controle mantiveram seus níveis de cortisol 

nesse período de tempo e nos níveis de testosterona, pode-se notar que houve uma redução 

vista na reavaliação das voluntárias, mas que não foram estatisticamente significantes. 

 

CONCLUSÃO 

Com os dados obtidos no estudo podemos concluir que o laser de baixa potência, na 

modalidade, dosimetria e frequência do tratamento escolhido foram eficazes na redução da 

dor lombar e no aumento da funcionalidade, mas não exerceu efeito na flexibilidade e não 

alterou os níveis hormonais de cortisol e testosterona.  
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ANEXO 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO 

I- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL. 

 

1. NOME DO PACIENTE: ................................................................................................ 

    DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº....................... SEXO: ( )M   ( )F 

    DATA DE NASCIMENTO: ......./......../.............. 

    ENDEREÇO: ................................................. Nº ..........................  APTO ...................  

    BAIRRO: ....................................................... CIDADE ................................................ 

    CEP: .................................... TELEFONE: DDD (........)................................................ 

II- CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou queforam 

lidas para mim, descrevendo o estudo “EFICÁCIA DO LASER NA SINTOMATOLOGIA DOLOROSA, 

NA FUNCIONALIDADE, NA FLEXIBILIDADE E NAS ALTERAÇÕES HORMONAIS EM LOMBÁGICOS 

CRÔNICOS”. Eu discuti com o Prof. Dr. Marcelo Custódio Rubira (Rua Brasília, 3062, AP. 502, 

3211-8082) sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais 

são os propósitos do estudo, os procedimentos (aplicação de questionários e avaliação da 

coluna para identificar a dor nas costas que sinto e fatores associados, sobre a capacidade da 

função da minha coluna lombar que tem objetivo de verificar o que eu consigo fazer com dor, 

sobre a avaliação da flexibilidade que vai verificar se os meus músculos estão encurtados e 

sobre a coleta de sangue para verificar os hormônios que podem ou não estar alterados na 

dor, antes e após o tratamento de aplicação de laser que é uma luz invisível aplicada na região 

da coluna lombar para melhora da dor já muito utilizada para tratamento na fisioterapia, 

ambos pelo período de 10 sessões, 3 vezes por semana, e que todos os exames e avalialçoes 

foram realizadas antes e depois do tratamento para verificar se eu melhorei) a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimento 

permanente. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 

garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário.  
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Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento 

a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste serviço. 

 

        Porto Velho,        de                            de 2010. 

____________________________________                               ___________________ 

Assinatura por extenso do sujeito da pesquisa ou responsável legal                                              Assinatura do pesquisador e carimbo 

ANEXO 2 

 

MAPA DE DOR 

 

 

Nome: 

Endereço:       Idade: 

Fone:        Sexo: 

Profissão:                                                                                                Estado Civil: 

Curso:                                                                                                      Período:  
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Responda há quanto tempo sente dor nas seguintes regiões marcadas por você e qual valor 

atribui a essa dor de 0 – 10. 

            

TABELA DO MAPA DE DOR 

 

Frente      

                  Tempo    Valor  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       
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9       

10       

11       

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

 

 

 

 

 

 

Costas 

        Tempo    Valor  

 

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       
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31       

32       

33       

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

QUESTIONÁRIO DE LOMBALGIA 

 

 

Nome: 

Idade:                                                                                   Sexo:                          

Fone:                            Altura: 

Profissão:                                                                            Estado Civil: 

Curso:                                                                                   Período:  

Data:                                                                                    Peso: 
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1- Sente dor lombar? 

        (   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes.  

 

2- Sente dor todos os dias? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

3- Quando sente dor, por quanto tempo ela permanece? 

(   ) 30 minutos  (   ) 1hora   (   ) 2 horas   (   ) 5 horas  (   ) O dia inteiro 

 

4- Há quanto tempo tem essa dor? 

(   ) 1 dia  (   ) 1 semana   (   ) 1 mês     (   ) 6 meses   (   ) mais de 1 ano  

 

5- Sente dor ao acordar? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes 

 

6- Acorda a noite devido à dor? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

7- Quando sente dor? 

(   ) No início do dia     (   ) No final do dia 

 

8- Sente dor em que posição? 

(   ) Sentado   (   ) Em pé  (   ) Quando vira-se para os lados   (   ) Quando agacha 

9- Tem crises repentinas de dor na região lombar? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

10- A sua dor espalha-se a outras regiões do corpo? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes 

 

11- Faz algum tipo de atividade física? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 
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12- Que tipo de atividade física? ____________________________________ 

 

13- Quantas vezes por semana? ____________________________________ 

 

14- Quantas horas por dia? ________________________________________ 

 

15- A dor melhora quando realiza atividade física? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

16- Sente dor quando pratica atividade física? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

17- Levanta peso de algum tipo no seu dia-a-dia? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

18- Como avalia a sua dor agora, neste momento? 

____________________________________________________________ 

   

19- Qual a intensidade da dor mais forte que sentiu nas últimas 4 semanas? 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 

20- Em média, qual a intensidade da dor que sentiu nas últimas 4 semanas? 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 

21- Como descreve sua dor? 

(  ) Dor constante com ligeiras variações  

(  ) Dor constante com crises de dor 

(  ) Crises de dor sem dor nos intervalos 

(  ) Crises freqüentes de dor com dor nos intervalos 

 

22- Sente uma sensação de picada ou formigamento na zona da dor (como formigas a 

caminhar ou uma vibração elétrica)? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 
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23- Tem hérnia de disco? 

(   ) Sim          (   ) Não 

 

24- Você fuma? 

(   ) Sim          (   ) Não 

 

25- Quantas vezes por dia? __________________ 

 

26- Faz Fisioterapia por causa da dor?  

(   ) Sim          (   ) Não 

 

27- Já realizou Fisioterapia por causa da dor? 

(   ) Sim          (   ) Não 

 

28- Há quanto tempo? ________________ 

 

29- Sentiu melhora? 

(   ) Sim          (   ) Não 

 

30- Qual o tratamento realizado na Fisioterapia?  

______________________________________________________ 

 

31- Outras considerações que você queira relatar. 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

ANEXO 4 

QUESTIONÁRIO ROLAND MORRIS DE INCAPACIDADE 

 

Quando suas costas doem você pode achar difícil fazer coisas que normalmente fazia. Esta lista 

contém frases de pessoas descrevendo a si mesmas quando sentem dor nas costas. Você pode 

achar entre estas frases que você lê algumas que descrevem você hoje. À medida que você lê 
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estas frases, pense em você hoje. Marque a sentença que descreve você hoje. Se a frase não 

descreve o que você sente, ignore-a e leia a seguinte. Lembre-se, só marque a frase se você 

tiver certeza que ela descreve você hoje.  

1- Fico em casa a maior parte do tempo devido a minha coluna.  

2- Eu mudo de posição freqüentemente para tentar aliviar minha coluna.  

3- Eu ando mais lentamente do que o meu normal por causa de minha coluna.  

4- Por causa de minhas costas não estou fazendo nenhum dos trabalhos que fazia   em minha 

casa.  

5- Por causa de minhas costas, eu uso um corrimão para subir escadas.  

6- Por causa de minhas costas, eu deito para descansar mais freqüentemente.  

7- Por causa de minhas costas, eu necessito de apoio para levantar-me de uma  

cadeira.  

8- Por causa de minhas costas, eu tento arranjar pessoas para fazerem coisas para mim.  

9- Eu me visto mais lentamente do que o usual, por causa de minhas costas. 

10- Eu fico de pé por períodos curtos, por causa de minhas costas.  

11- Por causa de minhas costas, eu procuro não me curvar ou agachar.  

12- Eu acho difícil sair de uma cadeira, por causa de minhas costas.  

13- Minhas costas doem a maior parte do tempo.  

14- Eu acho difícil me virar na cama Por causa de minhas costas.  

15- Meu apetite não é bom por causa de dor nas costas.   

16- Tenho problemas para calçar meias devido a dor nas minhas costas.   

17- Só consigo andar distâncias curtas por causa de minhas costas  

18- Durmo pior de barriga para cima.   

19- Devido a minha dor nas costas, preciso de ajuda para me vestir.  

20- Eu fico sentado a maior parte do dia por causa de minhas costas  

21- Eu evito trabalhos pesados em casa por causa de minhas costas  

22- Devido a minha dor nas costas fico mais irritado e de mau humor com as  

pessoas, do que normalmente.  

23- Por causa de minhas costas, subo escadas mais devagar do que o usual.  

24- Fico na cama a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 

 

ANEXO 5 

ESCALA VISUAL ANALÓGICA 
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Nome: _________________________________________________________ 

Idade: _______             Data: ___/____/_____ 

 

 

 |                 | 

 sem dor                                                                                     pior dor  

 

 

 

 

Dor lombar 




