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submeter um manuscrito para a SALUS. 
 
INFORMAÇÕES AOS AUTORES 
 
A Salus - Journal of Health Sciences, publicada 
quadrimestralmente, é a revista científica da 
EMESCAM - Escola Superior de Ciências da 
Santa Casa de Misericórdia de Vitória. 
A SALUS tem por objetivo publicar pesquisas 
relevantes na área de ciências da saúde e 
políticas públicas de saúde, contribuindo para 
o desenvolvimento social de forma 
globalizada. Fomenta o estudo, 
aperfeiçoamento e atualização dos 
profissionais da especialidade, por meio de 
discussão, distribuição e promoção da 
informação baseada em evidências.  
Os trabalhos enviados para publicação na 
SALUS devem versar sobre temas 
relacionados às ciências da saúde e políticas 
de saúde. 
A revista publica as seguintes categorias de 
artigos: artigo original, editorial, artigo de 
revisão/atualização, relato de caso, 
comunicação breve e nota prévia, carta ao 
editor, trabalho experimental, correlação 
clínica-cirúrgica e multimídia. 
A aceitação será feita baseada na 
originalidade, significância e contribuição 
científica. Artigos com objetivos meramente 
propagandísticos ou comerciais não serão 
aceitos. 
Os autores são responsáveis pelo conteúdo e 
informações contidas em seus manuscritos. 
A revista será publicada na íntegra no site da 
revista (www.salusjournal.org). 

POLÍTICA EDITORIAL 
 
Norma 
 
A SALUS adota as Normas de Vancouver - 
Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals, 
organizadas pelo International Committee of 
Medical Journal Editors, disponíveis em: 
www.icmje.org/recommendations  
 
Política de Submissão e Publicação 
 
Só serão considerados para revisão os 
manuscritos cujos dados não estejam sendo 
avaliados por outros periódicos e/ou que não 
tenham sido previamente publicados. 
Os manuscritos aprovados só poderão ser 
reproduzidos, no todo ou em parte, com o 
consentimento expresso do editor da SALUS. 
 
Submissão Eletrônica  
 
Os manuscritos devem ser, obrigatoriamente, 
submetidos eletronicamente no site 
(www.salusjournal.org). Quando entrar nesse 
link, o sistema irá pedir seu nome de usuário 
e senha, caso já esteja cadastrado. Caso 
contrário, clique no botão “Quero me 
cadastrar” e faça seu cadastro. Ou ainda, caso 
tenha esquecido sua senha, use o 

mecanismo para lembrar sua senha, que 
gerará um e-mail contendo sua senha. 

O sistema de submissão é autoexplicativo e 
inclui 8 passos: 
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 1º Passo: classificação do artigo  

 2º Passo: inclusão de título e palavras-chave  

 3º Passo: cadastro de autores  

 4º Passo: inclusão de Resumo e Abstract  

 5º Passo: inclusão do manuscrito 
propriamente dito com referências  

 6º Passo: envio de imagens  

 7º Passo: geração das declarações de 
transferência de direitos autorais 
(copyright), conflito de interesses e cópia do 
Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Instituição.  

 8º Passo: envio do artigo/ finalização da 
submissão  

 
Os textos devem ser editados em Word e as 
figuras e tabelas devem estar em arquivos 
separados. 
Mantenha seu cadastro atualizado, pois a 
comunicação com os autores é 
exclusivamente por e-mail. 

 
Os autores poderão acompanhar a 
tramitação de seu trabalho a qualquer 
momento no site pelo sistema de 
gerenciamento de publicações, por meio do 
código de fluxo gerado automaticamente 
pelo sistema, ou ainda pelo título de seu 
trabalho. Caso o artigo esteja “fora de  
padrão”, o autor será avisado por e-mail e 
poderá corrigi-lo. 
Avaliação pelos Pares (peer review) 
 
Todas as contribuições científicas são 
revisadas pelo Editor, Editores Associados, 
Membros do Conselho Editorial e/ou 
Revisores Convidados. Os revisores 
respondem a um questionário no qual fazem 
a classificação do manuscrito, sua apreciação 
rigorosa em todos os itens que devem 
compor um trabalho científico, atribuindo 
uma nota para cada um dos itens do 
questionário. Ao final são realizados 
comentários gerais sobre o trabalho e 
sugestão se o mesmo deve ser publicado

corrigido segundo as recomendações ou 
rejeitado definitivamente. De posse desses 
dados, o Editor tomará a decisão. Em caso de 
discrepâncias entre os avaliadores, poderá 
ser solicitada uma nova opinião para melhor 
julgamento. Quando forem sugeridas 
modificações, as mesmas serão 
encaminhadas ao autor principal e, em 
seguida, aos revisores, para estes verificarem 
se as exigências foram satisfeitas. Os autores 
têm o prazo de 10 dias para proceder às 
modificações solicitadas pelos revisores e 

ressubmeter o artigo. Na resposta aos 
comentários/sugestões dos revisores, os 
autores deverão destacar no texto as 
alterações realizadas. A não observância 
desse prazo implicará a retirada do artigo do 
processo de revisão. 
 
Uma vez aceito para publicação, uma prova 
do artigo editorado (formato PDF) será 
enviada ao autor correspondente para sua 
avaliação e aprovação definitiva. 

Idioma 
 
Os artigos devem ser redigidos em português 
ou inglês, empregando linguagem científica, 
clara e precisa e evitando-se a informalidade 
da linguagem coloquial. Para os trabalhos que 
não possuírem versão em inglês ou espanhol, 
a revista providenciará a tradução. 
A SALUS publica os artigos em português, 
inglês e os resumos em português, inglês e 
espanhol. 
 
Pesquisa com Seres Humanos e Animais 

 
Investigação em seres humanos deve ser 
submetida ao Comitê de Ética da instituição, 
cumprindo a Declaração de Helsinque de 
1975, revisada em 2008 (World Medical 
Association, disponível em: 
www.wma.net/en/30publications/10policies
/b3/17c.pdf), e a Resolução CNS 466/12 - 
Conselho Nacional de Saúde, disponível em 
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/20
12/Reso466.pdf 
Trabalhos experimentais envolvendo animais 
devem ser submetidos ao Comitê de Ética no 
Uso de Animais, respeitando a Lei Federal nº 
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11.794/2008, Decreto nº 6.899/2009 e 
Resolução CONCEA nº 12/2013 – Diretriz 
Brasileira de Prática para o Cuidado e 
Utilização de Animais para fins Científicos e 
Didáticos (DBCA), disponível em: 
http://concea.mct.gov.br.  
Os estudos randomizados devem seguir as 
diretrizes CONSORT (disponível em: 
www.consort-statement.org/consort-
statement).  
A SALUS apoia as políticas para registro de 
ensaios clínicos da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e do International Committee of 
Medical Journal Editors (ICMJE), 
reconhecendo a importância dessas 
iniciativas para o registro e divulgação 
internacional de informação sobre estudos 
clínicos, em acesso aberto. Sendo assim, 
somente serão aceitos para publicação, os 
artigos de pesquisas clínicas que tenham 
recebido um número de identificação em um 
dos Registros de Ensaios Clínicos validados 
pelos critérios estabelecidos pela OMS e 
ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no 
site do ICMJE (www.icmje.org). O número de 
identificação deverá ser registrado ao final do 
resumo.  
A declaração de aprovação do estudo no 
Comitê de Ética em Pesquisa deverá ser 
encaminhada no momento da submissão do 
manuscrito. Artigos que não necessitam de 
aprovação do CEP deverão ser justificados. 
 
Transferência de Direitos Autorais e 
Declaração de Conflito de Interesses 
 
Os autores dos manuscritos deverão 
encaminhar, no momento da submissão, a 
declaração de transferência de direitos 
autorais (copyright) assinada por todos os 
autores. 
Todos os manuscritos publicados tornam-se 
propriedade permanente da SALUS e não 
podem ser publicados sem o consentimento 
por escrito de seu editor. 
Da mesma forma, para efetivação da 
submissão do manuscrito deverá ser 
encaminhada uma declaração de conflito de 
interesses, assinada por todos os autores.  
Ambos os documentos, declaração de 
transferência de direitos autorais e 
declaração de conflitos de interesse, são 

padronizados e gerados pelo sistema no 
momento da submissão do manuscrito. 
 
Critérios de Autoria & Contribuição 
Individual para a Pesquisa 
 
Sugerimos que sejam adotados os critérios de 
autoria dos artigos segundo as 
recomendações do International Committee 
of Medical Journal Editors. Assim, apenas 
aquelas pessoas que contribuíram 
diretamente para o conteúdo intelectual do 
trabalho devem ser listadas como autores. 
Os autores devem satisfazer a todos os 
seguintes critérios, de forma a poderem ter 
responsabilidade pública pelo conteúdo do 
trabalho:  
 
1. Ter concebido e planejado as atividades 

que levaram ao trabalho ou interpretado 
os resultados a que ele chegou, ou ambos;  

2. Ter escrito o trabalho ou revisado as 
versões sucessivas e tomado parte no 
processo de revisão;  

3. Ter aprovado a versão final.  
 
Pessoas que não preencham os requisitos 
acima e que tiveram participação puramente 
técnica ou de apoio geral podem ser citadas 
na seção Agradecimentos.  
No momento da submissão, deve ser 
explicitado o tipo de contribuição de cada 
autor na execução do estudo e preparação do 
manuscrito, nas seguintes áreas:  
1. Desenho do estudo; 
2. Coleta, análise e interpretação dos dados; 
3. Redação do manuscrito. 
 
Abreviações e Terminologia  
 
O uso de abreviaturas deve ser mínimo. 
Quando expressões extensas precisam ser 
repetidas, recomenda-se que suas iniciais em 
maiúsculas as substituam após a primeira 
menção. Esta deve ser seguida das iniciais 
entre parênteses.  
 
Todas as abreviações em tabelas e figuras 
devem ser definidas nas respectivas legendas. 
 
Deve ser evitado o emprego de abreviaturas 
no Resumo e Abstract.  

http://concea.mct.gov.br/
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Apenas o nome genérico do medicamento 
utilizado deve ser citado no trabalho, sendo 
desaconselhado o emprego de nomes 
comerciais.  

 
SALUS adota a Terminologia Anatômica 
Oficial Universal, aprovada pela Federação 
Internacional de Associações de Anatomistas 
(FIAA).

  
PREPARAÇÃO DO MANUSCRITO 
 
Seções do Manuscrito 
 
Título e Autores. 
O título do trabalho, em português e inglês, 
deve ser conciso e informativo. Devem ser 
fornecidos os nomes completos dos autores, 
titulação e vinculação institucional de cada 
um deles. 
 
Resumo e Abstract.  
O resumo deve ser estruturado em quatro 
seções: Objetivo, Métodos, Resultados e 
Conclusão. O Resumo em inglês deve seguir a 
mesma estrutura do Resumo em português. 
Devem ser evitadas abreviações. O número 
máximo de palavras deve seguir as 
recomendações da tabela (Limites por tipo de 
artigo). Nos artigos tipo Relatos de Casos, o 
resumo não deve ser estruturados 
(informativo ou livre). As Correlações clínico-
cirúrgicas e seções Multimídia dispensam 
resumo. 
 
Descritores e Descriptors. 
Também devem ser incluídos de três a cinco 
descritores (palavras-chave). Os descritores 
podem ser consultados no endereço 
eletrônico http://decs.bvs.br/, que contém 
termos em português e inglês ou 
www.nlm.nih.gov/mesh, para termos 
somente em inglês, ou nos respectivos links 
disponíveis no sistema de submissão da 
revista. 
 
Corpo do manuscrito. 
Os Artigos Originais e Trabalhos 
Experimentais devem ser divididos nas 
seguintes seções: Introdução, Método, 
Resultados, Discussão, Conclusão e 
Agradecimentos (opcional). Os Relatos de 
Caso devem ser estruturados nas seções: 
Introdução, Relato do Caso e Discussão; e as 
Correlações clínico-cirúrgicas em Dados 
Clínicos, Eletrocardiograma, Radiograma, 

Ecocardiograma, Diagnóstico e Operação. A 
seção Multimídia deve apresentar as 
seguintes seções: Caracterização do Paciente 
e Descrição da Técnica Empregada. Os Artigos 
de Revisão e Artigos Especiais podem ser 
estruturados em seções a critério do autor. 
As Cartas ao Editor, em princípio, devem 
comentar, discutir ou criticar artigos 
publicados na SALUS, mas também podem 
versar sobre outros temas de interesse geral. 
Recomenda-se tamanho máximo de 1000 
palavras, incluindo referências, que não 
devem exceder a cinco, podendo ou não 
incluir título. Sempre que cabível e possível, 
uma resposta dos autores do artigo em 
discussão será publicada junto com a carta.  
 
Referências 
As referências dos documentos impressos e 
eletrônicos devem ser normalizadas de 
acordo com o estilo Vancouver, elaborado 
pelo International Committee of Medical 
Journal Editors (ICMJE, disponível em: 
http://www.icmje.org). 
As referências devem ser identificadas, no 
corpo do texto, com algarismos arábicos, 
sobrescrito, obedecendo à ordem de citação 
no texto. A acurácia das referências é de 
responsabilidade do autor. Se forem citadas 
mais de duas referências em sequência, 
apenas a primeira e a última devem ser 
digitadas, sendo separadas por um traço 
Exemplo: 6-9. Em caso de citação alternada, 
todas as referências devem ser digitadas, 
separadas por vírgula Exemplo: 6,7,9.  
Publicações com até 6 autores, devem ser 
citados todos os autores; publicações com 
mais de 6 autores, citam-se os 6 primeiros 
seguidos da expressão latina “et al.”. 
Títulos de periódicos devem ser abreviados 
de acordo com o List of Journals Indexed for 
MEDLINE (disponível em: 
http://www.nlm.gov/tsd/serials/lji.html).  
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Modelos de Referências 
 
Artigo de Revista  
 
Issa M, Avezum A, Dantas DC, Almeida AFS, 
Souza LCB, Sousa AGMR. Fatores de risco pré, 
intra e pós-operatórios para mortalidade 
hospitalar em pacientes submetidos à cirurgia 
de aorta. Rev Bras Cir Cardiovasc. 
2013;28(1):10-21. 
 
Organização como Autor 
 
Diabetes Prevention Program Research 
Group. Hypertension, insulin, and proinsulin 
in participants with impaired glucose 
tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86.  
 
Sem indicação de autoria 
 
21st century heart solution may have a sting 
in the tail. BMJ. 2002;325(7357):184. 
 
Artigo publicado eletronicamente antes da 
versão impressa (“ahead of print”) 
 
Atluri P, Goldstone AB, Fairman AS, 
Macarthur JW, Shudo Y, Cohen JE, et al. 
Predicting right ventricular failure in the 
modern, continuous flow left ventricular 
assist device era. Ann Thorac Surg. 2013 Jun 
21. [Epub ahead of print] 
 
Artigo de periódico na Internet  
 
Machado MN, Nakazone MA, Murad-Junior 
JA, Maia LN. Surgical treatment for infective 
endocarditis and hospital mortality in a 
Brazilian single-center. Rev Bras Cir 
Cardiovasc [online]. 2013[cited 2013 Jun 
25];28(1):29-35. Available from: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_a
rttext&pid=S0102-
76382013000100006&lng=en&nrm=iso 
  
Capítulo de Livro  
 
Chai PJ. Intraoperative myocardial protection. 
In: Mavroudis C, Backer C, eds. Pediatric 
cardiac surgery. 4th ed. Chichester: Wiley-
Blackwell; 2013. p.214-24.  

 
Livro  
 
Cohn LH. Cardiac surgery in the adult. 4th ed. 
New York: McGraw-Hill;2012. p.1472. 
 
Tese  
 
Dalva M. Estudo do remodelamento 
ventricular e dos anéis valvares na 
cardiomiopatia dilatada: avaliação anátomo-
patológica [Tese de doutorado]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 2011. 101p.  
 
Legislação  
 
Conselho Nacional de Saúde. Resolução n. 
466, de 12 de dezembro de 2012. Dispõe 
sobre diretrizes e normas regulamentadoras 
de pesquisas envolvendo seres humanos. 
Bioética. 1996;4(2 Supl):15-25.  
 
Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal. Resoluções n. 12 e 
13, de 20 de setembro de 2013. Dispõem 
sobre a diretrizes brasileiras para o cuidado e 
a utilização de animais para fins científicos e 
didáticos (DBCA) e prática de eutanásia. 
 
Outros exemplos de referências podem ser 
consultados no site:  
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requir
ements.html  
 
Tabelas e Figuras  
 
As Tabelas e Figuras devem ser numeradas de 
acordo com a ordem de aparecimento no 
texto, conter um título e estar em arquivos 
separados. As tabelas não devem conter 
dados redundantes já citados no texto. 
Devem ser abertas nos lados e com fundo 
totalmente branco.  
As abreviaturas utilizadas nas tabelas devem 
ser mencionadas em ordem alfabética, no 
rodapé, com as respectivas formas por 
extenso. Da mesma forma, as abreviaturas 
empregadas nas figuras devem ser 
explicitadas nas legendas.  
As figuras somente serão publicadas em cores 
se o autor concordar em arcar com os custos 
de impressão das páginas coloridas. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-76382013000100006&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-76382013000100006&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-76382013000100006&lng=en&nrm=iso
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Só serão aceitas imagens nos formatos TIFF 
ou JPEG, com resolução mínima de acordo 
com o tipo de imagem, tanto para imagens 

em preto e branco como para imagens em 
cores, conforme a Tabela abaixo.  

  

 

A SALUS solicita que os autores arquivem em 
seu poder as imagens originais, pois caso as 
imagens submetidas on-line apresentem 
algum impedimento para impressão, 
entraremos em contato para que nos envie 
estes originais.  
 
Limites por Tipo de Artigo  
 
Visando racionalizar o espaço da revista e 
permitir maior número de artigos por edição, 

devem ser observados os critérios abaixo 
delineados por tipo de publicação. A 
contagem eletrônica de palavras deve incluir 
a página inicial, resumo, texto, referências e 
legenda de figuras. Os títulos têm limite de 
100 caracteres (contando-se os espaços) para 
Artigos Originais, Artigos de Revisão e 
Atualização e Trabalho Experimental e de 80 
caracteres (contando-se os espaços) para as 
demais categorias. 
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Verifique antes de enviar o trabalho 
 
- Carta de submissão indicando a categoria do 
manuscrito. 
- Declaração do autor e coautores de que 
concordam com o conteúdo do manuscrito. 
- Carta de aprovação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa. 

- Manuscrito redigido em processador de 
texto Word 97 ou superior (formatado para 
A4); corpo 12; espaço 1,5; fonte Time News 
Roman; paginado; símbolos matemáticos e 
caracteres gregos utilizando a fonte Symbol. 
- Manuscrito dentro dos limites adotados pela 
SALUS para a sua categoria. 

 



 

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 
 

 

SALUS - Journal of Health Sciences / Revista de Ciências da Saúde 
EMESCAM - Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória 
CNPJ 28.141.190/0004-29 
Av. Nossa Senhora da Penha, 2190, Santa Luiza, Vitória, ES, CEP  29045 402 
E-mail: contato@salusjournal.org  
The general publication rules are summarized in the “Uniform Requirements” for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals: "Writing and Editing for Biomedical Publication" 
(www.icmje.org/recommendations). Special suggestions are given to systematic bibliographic 
reviews and meta-analyzes, retrospective and observational studies on epidemiology, clinical 
trials, diagnostic accuracy and prospective studies, case reports and case studies. We ask the 
authors to check the information below before submitting the manuscript to SALUS. 
 
INFORMATIONS FOR AUTHORS  
 
The Salus - Journal of Health Sciences is the 
scientific magazine by EMESCAM – Escola 
Superior de Ciências da Santa Casa de 
Misericórdia de Vitória (School of Sciences of 
Santa Casa de Misericórdia in Vitória) and it is 
published every four months. 
SALUS aims to publish relevant researches in 
health science and health policy areas that 
help social development in a globalized 
manner. It promotes the study, improvement 
and update of expert professionals, through 
the discussion, distribution and the 
promotion of evidence-based information. 
The works submitted to publication in SALUS 
must concern themes related to health 
sciences and health policies. 
The following article categories are published 
in the magazine: original article, editorial, 
review/update article, case report, brief 
communication and preliminary note, letter 
to the editor, experimental work, clinical-
surgical correlation and multimedia. 
The acceptance will be based in originality, 
significance and scientific contribution.  
Articles with mere propagandistic or 
commercial aims will not be accepted. 
The authors are responsible for the content 
and information in their manuscripts. 
The magazine will be fully published in its 
website (www.salusjournal.org). 
 
EDITORIAL POLICY 

 
Style  
SALUS adopts the Vancouver Style - Uniform 
Requirements for Manuscripts Submitted to  

 
 
 
Biomedical Journals, by the International 
Committee of Medical Journal Editors, 
available at: 
www.icmje.org/recommendations  
 
Submission and Publication Policy 
Only manuscripts from which data are not 
under evaluation by other journals and/or 
have not been previously published will be 
considered for review. 
The approved manuscripts may only be fully 
or partly reproduced after express consent by 
the SALUS’ editor. 
 
Electronic Submission  
The manuscripts must be mandatorily 
electronically submitted at the website 
(www.salusjournal.org). Once in this link, the 
system will ask the author’s username and 
password if he/she is already registered. 
Otherwise, click the button “I want to sign up” 
and get registered. Yet, if the author has 
forgotten his/her password, he/she must use 
the mechanism to remember your password, 
which will send an e-mail with the password 
to the author. 
The submission system is self-explanatory 
and consists of 8 steps: 
 

 1st Step: article classification  

 2nd Step: inclusion of title and keywords 

 3rd Step: authors’ registration  

 4th Step: Abstract inclusion (in Portuguese 
and English)  

mailto:contato@salusjournal.org
http://www.icmje.org/recommendations
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 5th Step: inclusion of the manuscript with 
references  

 6th Step: sending pictures  

 7th Step: generating the copyright transfer 
statement, conflict interest and a copy of 
the Legal Opinion by the Institution’s Ethic 
Committee of Research. 

 8th Step: article sending/Submission 
finishing  

 
The texts must be written in Word format and 
the pictures and tables must be recorded in 
separate files. 
Registrations must be updated, because the 
communication with the authors is 
exclusively done by e-mail. 
The authors may follow the status of their 
works at any time in the website by the 
publication management system, through the 
flow code automatically generated by  
the system, or even by the title of the works. 
If the article is “non-standard”, the author 
must be warned by e-mail and may correct it. 
 
Peer review 
All scientific contributions are reviewed by 
the Editor, Associate Editors, Members of the 
Editorial Council and/or Invited Reviewers. 
The reviewers answer a small questionnaire, 
in which they sort the manuscript and make a 
rigorous examination of all items that must 
compose the scientific work and assign a 
score to each item of the questionnaire. In the 
end, general comments about the work are 
done and it suggests if the work should be 
published, corrected - according to the 
recommendations - or definitely rejected. The 
editor will make the decision based in these 
data. In case of discrepancies among the 
evaluators, a new opinion may be requested 
in order to get a better judgment. When 
modifications are suggested, they will be 
forwarded to the main author and then to the 
reviewers, so they may check if the demands 
were attended. The authors have 10 days to 
perform the modifications demanded by the 
reviewers and resubmit their articles. The 
authors must highlight the modifications 
performed in their texts answering to 
comments/suggestions by reviewers. Losing 

this deadline will imply the removal of such 
articles from the review process. 
Once articles are accepted, proofs of edited 
articles (PDF format) will be sent to their 
authors for evaluation and final approval. 
 
Language 
The articles must be written in Portuguese or 
English, using scientific, clear and precise 
language, avoiding the informality of 
colloquial language. The magazine will 
provide translation for works that do not have 
an English or Spanish version. 
SALUS publishes articles in Portuguese and 
English and abstracts in Portuguese, English 
and Spanish.  
 
Research with Human Beings and Animals 
Investigations in human beings must be 
submitted to the Ethics Committee of the 
Institution, fulfilling the Declaration of 
Helsinki from 1975, reviewed in 2008. (World 
Medical Association, available at: 
www.wma.net/en/30publications/10policies
/b3/17c.pdf), and the Resolution CNS 466/12 
– Brazilian National Health Council (Conselho 
Nacional de Saúde), available at 
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/20
12/Reso466.pdf 
Experimental works involving animals must 
be submitted to the Ethics Committee of 
Research with Animals, respecting Federal 
Law n. 11.794/2008, Decree n. 6.899/2009 
and CONCEA (National Council for Control of 
Experimentation with Animals) Resolution n. 
12/2013 – Brazilian Guideline of Practice for 
Care and Use of Animals for Scientific and 
Teaching Purposes (Diretriz Brasileira de 
Prática para o Cuidado e Utilização de Animais 
para fins Científicos e Didáticos – DBCA), 
available at: http://concea.mct.gov.br.  

The randomized studies must follow the 
guidelines of CONSORT (available at: 
www.consort-statement.org/consort-
statement).  
SALUS supports the policies for registration of 
clinical trials by the World Health 
Organization (WHO) and by the International 
Committee of Medical Journals Editors 
(ICMJE), acknowledging the importance of 
such initiatives for the international recording 
and broadcast of information about clinical 
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studies, in open access. Therefore, only 
clinical research articles that received 
identification number at one of the Clinical 
Trial Registrations validated by the criteria 
established by WHO and ICMJE will be 
accepted. The addresses are available at 
ICMJE website (www.icmje.org). The 
identification number must be registered at 
the end of the abstract. 
The approval statement of the study by the 
Ethics Committee of Research must be 
forwarded along with the manuscript 
submission. Articles that do not demand such 
approval must be justified. 
 
Copyright Transfer and Conflict of Interest 
Statements 
The authors of the manuscripts must forward 
the copyright transfer statement along with 
the submission, signed by all the authors. 
 All the published manuscripts become 
permanent property of SALUS and may not be 
published without the written consent of its 
editor. 
Similarly, a conflict of interest statement 
must be forwarded to validate the manuscript 
submission, signed by all the authors. 
Both documents, the copyright transfer 
statement and the conflict of interest 
statement, are standardized and provided by 
the system at the moment of manuscript 
submission.  
 
Authorship Criteria & Individual 
Contribution for the Research 
We suggest that the authorship criteria of the 
adopted articles follow the recommendations 
of the International Committee of Medical 
Journal Editors. Thus, only those who 
contributed directly to the intellectual 
content of the work must be listed as authors. 
The authors must match all the following 
criteria, in order to have public responsibility 
for the content of their work: 
1. To have created and planned the activities 

that led to the work, or interpreted the 
results found, or both;  

2. To have written the work or revised the 
successive versions and taken part in the 
revision process; 

3. To have approved the final version.  
 

People who do not match the above 
requirements and who had merely technical 
or general support participation may be 
mentioned in the Acknowledgement section. 
The kind of contribution from each author to 
the study performance and to the manuscript 
preparation must be explained in the 
following areas, at the moment of 
submission: 
1. Study design; 
2. Data collection, analysis and 

interpretation; 
3. Manuscript writing. 
 
Acronyms and Terminology  
The use of acronyms must be low. When long 
expressions need to be repeated, it is 
recommended that its capital initial letters 
substitute them after the first mention, which 
must be followed by the initials between 
parentheses. 
 
All acronyms in tables and pictures must be 
defined in their respective legends. 
 The use of abbreviations must be avoided in 
Abstracts (in both languages). 
 Only the generic name of the used 
medication must be mentioned in the work; 
the use of commercial names is inadvisable. 
 SALUS adopts the Universal Official 
Anatomical Terminology, approved by the 
International Federation of Associations of 
Anatomists (IFAF) 
 
PREPARATION OF THE MANUSCRIPT  
 
Sections of the Manuscript 
 
Title and Authors.  
The work title, in Portuguese and English, 
must be concise and informative. Each 
author’s full name, titles and institutional 
links must be provided. 
 
Abstract (in Portuguese and English). 
The abstract must be structured in four 
sections: Objective, Methods, Results and 
Conclusion. The Abstract in English must 
follow the same structure of the Abstract in 
Portuguese. Acronyms must be avoided. The 
maximum number of words must follow the 
recommendations of the table (Limits for 
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each article type). The abstract must not be 
structured in Case Report articles 
(informative or free). The clinical-surgical 
correlations and multimedia sections 
dispense abstract. 
 
Descriptors. 
Three to five descriptors (keywords) must 
also be included. The descriptors may be 
consulted in the electronic address 
http://decs.bvs.br/, which contains words in 
Portuguese and English or 
www.nlm.nih.gov/mesh, for only English 
words, or in the respective links available at 
the submission system of the magazine. 
 
Manuscript Body. 
The Original Articles and Experimental Works 
must be divided in the following sections: 
Introduction, Method, Results, Discussion, 
Conclusion and Acknowledgements 
(optional). The Case Reports must be 
structured with the sections: Introduction, 
Case Report and Discussion; and the Clinical-
surgical Correlations must be divided in 
Clinical Data, Electrocardiogram, Radiogram, 
Echocardiogram, Diagnosis and Operation. 
The Multimedia section must present the 
following sections: Patient Featuring and 
Description of the Employed Technique. The 
Review Articles and Special Articles may be 
structured in sections according to the 
author’s order. 
The Letters to the Editor must, at first, 
comment, discuss or criticize articles 
published in SALUS, but they may also refer to 
other themes of general interest. It is 
recommended a 1.000 words maximum and 
it includes five references, maximum, with or 
without title. Whenever possible, an answer 
from the authors of articles in discussion will 
be published along with the letter. 
 
References 
The references of printed and electronic 
documents must be standardized according 
to the Vancouver style, elaborated by the 
International Committee of Medical Journal 
Editors (ICMJE, available at: 
http://www.icmje.org). 
The references must be identified with Arabic 
numerals in the text, superscript, obeying the 

citation order in the text. The accuracy of the 
references is an author’s responsibility. If 
more than two references are cited in 
sequence, only the first and the last must be 
typed, separated by a dash (Example: 6-9). In 
cases of alternate citation, all the references 
must be typed separated by comma 
(Example: 6,7,9). 
All authors must be cited in publications with 
up to 6 authors; in publications with more 
than 6 authors, the first 6 are cited followed 
by the Latin expression “et al.”. 
Titles of journals must be abbreviated 
according to the List of Journals Indexed for 
MEDLINE (available at: 
http://www.nlm.gov/tsd/serials/lji.html).  
 
References Models 
 
Magazine Article  
 
Issa M, Avezum A, Dantas DC, Almeida AFS, 
Souza LCB, Sousa AGMR. Fatores de risco pré, 
intra e pós-operatórios para mortalidade 
hospitalar em pacientes submetidos à cirurgia 
de aorta. Rev Bras Cir Cardiovasc. 2013; 
28(1):10-21. 
 
Organization as Author 
 
Diabetes Prevention Program Research 
Group. Hypertension, insulin, and proinsulin 
in participants with impaired glucose 
tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86.  
 
Without indication of authorship 
 
21st century heart solution may have a sting 
in the tail. BMJ. 2002;325(7357):184. 
 
Article published electronically before the 
print version (“ahead of print”) 
 
Atluri P, Goldstone AB, Fairman AS, 
Macarthur JW, Shudo Y, Cohen JE, et al. 
Predicting right ventricular failure in the 
modern, continuous flow left ventricular 
assist device era. Ann Thorac Surg. 2013 Jun 
21. [Epub ahead of print] 
 
Article of Internet Journal  
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Machado MN, Nakazone MA, Murad-Junior 
JA, Maia LN. Surgical treatment for infective 
endocarditis and hospital mortality in a 
Brazilian single-center. Rev Bras Cir 
Cardiovasc [online]. 2013[cited 2013 Jun 
25];28(1):29-35. Available at: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_a
rttext&pid=S0102-
76382013000100006&lng=en&nrm=iso 
  
Book Chapter  
 
Chai PJ. Intraoperative myocardial protection. 
In: Mavroudis C, Backer C, eds. Pediatric 
cardiac surgery. 4th ed. Chichester: Wiley-
Blackwell; 2013. p.214-24.  
 
Book 
 
Cohn LH. Cardiac surgery in the adult. 4th ed. 
New York: McGraw-Hill;2012. p.1472. 
 
Thesis  
 
Dalva M. Estudo do remodelamento 
ventricular e dos anéis valvares na 
cardiomiopatia dilatada: avaliação anátomo-
patológica [Tese de doutorado]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 2011. 101p.  
 
Legislation  
 
Conselho Nacional de Saúde. Resolução n. 
466, de 12 de dezembro de 2012. Dispõe 
sobre diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisas envolvendo seres humanos. 
Bioética. 1996;4(2 Supl):15-25.  
 
Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal. Resoluções n. 12 e 
13, de 20 de setembro de 2013. Dispõem 
sobre a diretrizes brasileiras para o cuidado e 
a utilização de animais para fins científicos e 
didáticos (DBCA) e prática de eutanásia. 
 
Other examples of references may be 
consulted at the website: 
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requir
ements.html  
 
Tables and Pictures 
 
The Tables and Pictures must be numbered 
according to order appearance in the text, 
contain a title and be in separate files. The 
tables must not contain redundant data, 
previously mentioned in the text. They must 
be open in the sides and with a totally white 
background. 
The acronyms used in the tables must be 
mentioned in alphabetical order, in the 
footnote, with their respective full forms. 
Similarly, the acronym used in pictures must 
be explained in the legends. 
The pictures will only be published in colors if 
the author agrees to afford the costs of 
impression of colorful pages. 
Only images in formats TIFF or JPEG will be 
accepted, with minimum resolution 
according to the kind of image, for both black 
and white and colorful images, according to 
the Table below: 
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SALUS requests that authors save the original 
images with them, because if the images 
submitted online present any hindrance for 
printing, we will get in touch so they can send 
us the originals.  
 
Limits per Type of Article  
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rationalize the space in the magazine and 
allow more articles per edition. The electronic 
word count must include the initial page, 
abstract, text, references and picture legends. 
The titles have 100 characters limit (counting 
the spaces) for Original Articles, Review and 
Updating Articles and Experimental Work; the 
other categories have 80 characters (counting 
the spaces) title limit. 
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Check it before sending the work 
 

 Submission letter indicating the 
manuscript category. 

 Statement by authors and co-authors 
saying that they agree with the 
content of the manuscript. 

 Approval Letter by the Ethics 
Committee of Research. 

 

 

 

 Manuscript written in software Word 
97 or above (formatted to A4); font 
size 12, space 1.5, font Times New 
Roman; paged; mathematical 
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EDITORIAL 

A estreia de uma revista científica é sempre um evento bem-vindo na área 

médica. É o canal natural para divulgação de pesquisas, artigos de revisão, relatos de 

casos, resumo de dissertações, monografias, teses e outras comunicações pertinentes. 

E um espaço multidisciplinar que funcionará como um laboratório para a produção 

desenvolvida pelo corpo docente e discente. 

Nosso estado e nosso país são carentes de realizações que fomentem o debate 

acadêmico e a disseminação do conhecimento. É urgente a promoção e consolidação de 

novos pesquisadores, que se formam nos bancos escolares cativados pela vida 

acadêmica, que vislumbrem mais uma oportunidade de se tornarem conhecidos e 

reconhecidos pela ciência. Ações como essa que agora se inicia, é garantia de sucesso. 

Segundo Basílio de Oliveira, o Brasil necessita do PNF (Produto Nacional Fino), 

constituído por pesquisadores e sua produção científica. Acrescento que essa produção 

deve ser do conhecimento de todos os interessados e acessível, de modo rápido e 

moderno. A Salus tem essa pretensão.  

Trata-se de uma revista eletrônica, bilíngue e atual que preenche todas as 

condições para tornar-se reconhecida e aceita pela comunidade científica. A opção pela 

publicação on line possibilita o acesso ao conteúdo da revista de forma rápida, 

abrangente e mais democrática a toda comunidade acadêmica, além de acessível às 

instituições, permitindo assim alcançar um público maior, que talvez não tivesse acesso 

ao material de outra maneira. 

Era uma necessidade premente para a Emescam, instituição de ensino de saúde 

há mais de 45 anos, a existência e circulação de um veículo de divulgação dos trabalhos 

de seus pesquisadores, cuja ideia inicial surgiu da inquieta mente do Professor Valmin 

Ramos da Silva, porém a implantação dependia do amadurecimento do projeto, o que 

somente agora aconteceu. 

Por entender que estimular a produção científica é essencial para o desenvolvimento de 

soluções aos problemas de saúde, a Revista Salus procurará pautar-se pela qualidade dos 

materiais publicados, seguindo critérios de avaliação definidos, a fim de transformar este veículo 

em um periódico respeitado e conhecido na área. Tenho absoluta certeza de que os editores 

receberão com entusiasmo as contribuições de nossos docentes e estudantes e também de 

pesquisadores de outras instituições. Agradeço sinceramente a oportunidade que me foi dada 

para redigir esse editorial e conclamo a todos a participarem desse belo projeto. 

Boa leitura. 

Claudio Medina da Fonseca 
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PALAVRAS-CHAVES 
Estudos de 
Validação; 
Questionários; 
Educação; Educação 
em Saúde. 

 Resumo 
Objetivo: Construir e validar questionário sobre saberes na 
área da saúde.  
Método: Descritivo, transversal, quantitativo, com questões 
fechadas sobre educação em saúde, subdividido em cinco 
dimensões com dez indicadores, perfazendo 50 itens em escala 
tipo Likert de 5.0 a 1.0. Para confiabilidade, consistência 
interna dos constructos e cálculo, utiliza o coeficiente Alfa 
Cronbach, coeficiente de relação de Pearson e Programa 
estatístico SPSS 17.0 IBM SPSS Statistics versão 20.0 IBM 1989, 
2011.  
Resultado: Nos 75 questionários, ocorrem coeficientes de 
correlação estatisticamente significantes (p-valor<0,05). Há 
destaque aos indicadores de competências e habilidades gerais 
do perfil desejado do egresso. Os estudantes de Farmácia 
demonstram-se indiferentes (47%) com os saberes práticos e 
21% em desacordo. Os de Medicina perfazem 52% em 
desacordo. Os saberes articulados com a comunidade urbana 
estão 50% em desacordo e 34% de acordo com os de Medicina. 
Dos estudantes de Farmácia, 82% estão em desacordo com os 
saberes de aprendizagem hospitalar. Entre os estudantes de 
Medicina, prevalece 63% de acordo.  
Conclusão: O questionário permite uma visão do processo de 
ensino-aprendizagem voltado para o mundo real e apresenta 
confiabilidade e reprodutibilidade com consistência interna. 

 

Autor para correspondência 

E-mail: graça_@hotmail.com 

 



 
 

2 
 

Introdução 

 

O questionário sobre saberes técnico-

científicos é uma ferramenta elaborada com 

a intenção de medir as habilidades e 

competências adquiridas na graduação da 

área da saúde. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana 

de Saúde (Opas) demonstram preocupações 

relativas ao modelo de formação desse 

profissional. Ambas as organizações 

entendem que essa formação deve pautar-se 

nos pilares da educação do século 21. Sob 

esse aspecto, o estudante passa de mera 

condição de acumulador de conhecimento à 

de sujeito capaz de atualizar-se 

continuamente, aprofundando o 

pensamento reflexivo adquirido, a fim de pôr 

em prática o seu potencial criativo para 

aprender a aprender, a conviver, a ser e a 

fazer. 1 

Assim, julga-se necessário uma forma de 

avaliar se essas competências e habilidades 

são adquiridas no decurso da formação 

acadêmica, cujo perfil de formação é 

generalista, humanista, crítico e reflexivo2-4. 

Desse modo, a problemática deste trabalho 

está centrada na construção e validação de 

um questionário que envolva uma análise 

dessas competências e habilidades com 

destaque para o perfil desejado do egresso; 

as áreas de conhecimento; o aprender a 

aprender, conviver, ser e saber fazer, além 

das estratégias educacionais utilizadas no 

conteúdo aplicado.1 

Utiliza-se nesse instrumento de medição, 

como modelo de estudo, um conteúdo 

denominado de Micologia Médica, que 

servirá de escopo tanto para os cursos 

utilizados como modelo quanto para os 

demais cursos em saúde. Os conteúdos 

educacionais, de acordo com o tempo, 

interagem com as teorias da educação, na 

intensidade, dependentes de fatores sociais, 

políticos, culturais e econômicos da época, de 

forma multidisciplinar, sejam 

comportamentais, sejam cognitivos.5 Ao 

contextualizar a forma de aprender, percebe-

se que ensinar não é transferir 

conhecimentos, mas criar possibilidades para 

a sua produção ou a sua construção.6 Em 

estudos nessa área, pesquisas revelam que a 

construção do conhecimento vai ao encontro 

da política pública de desenvolvimento social 

da aprendizagem que busca instrumentos 

para medir evidências de aprendizagem.7,8 Na 

área da saúde, os contextos social e cultural 

podem discutir o aprendizado em forma de 

uma investigação, utilizando questionário 

cujo conteúdo deve priorizar a evidência de 

que o ensino com a comunidade está 

fundamentado nas condições reais, dando 

legitimidade às origens das causas de que 

decorrem os fatos.9 

O ensino da área da saúde possui cenários de 

aprendizagem com características próprias. 

Assim, o estudante deve aprender a aprender 

de forma a construir o seu conhecimento, e o 

educador deve ser o seu condutor e 

estimulador da produção do entendimento 

sobre um determinado assunto que envolve, 

na maioria das vezes, o adoecimento, a 

recuperação e o meio social em que o doente 

vive. 10 

Esse processo normalmente depende da 

relação direta com a comunidade e é 

promovido pela habilidade de comunicação 

interpessoal nos espaços acadêmicos que 

geram técnicas de reflexão mediadas pelos 

educadores e educandos ao longo dos cursos 

na área da saúde.11 

Quando se deseja definir, ou investigar 

competências e habilidades, é importante 

dissociá-las conforme suas funções, aquelas 

que estão associadas ao saber fazer e as que 

se representam em conjunto com as 

habilidades do saber conviver e ser. Há de se 

entender que, para o indivíduo expressar suas 

habilidades, é necessário que ele tenha 

adquirido a ação de ser habilidoso e esse 

conjunto de características lhe forneça a 

função de ser competente.12 Mas a 

competência está diretamente ligada ao 

compreender e entender as situações 

biopsicossociais que o mundo real apresenta. 

A aquisição de competências fundamentadas 
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na Taxonomia de Phenix define o guia de 

qualidades profissionais alicerçadas em 

significados ético, empírico, estético, 

simbólico, sinoético e sinóptico12,13. Assim, ao 

validar esse questionário, espera-se colaborar 

com a percepção da forma de saberes de que 

o estudante necessita para desenvolver 

qualidades práticas pertinentes a ser 

provedor de cuidados, estudante 

permanente com capacidade de 

gerenciamento, decisão e comunicação em 

nível comunitário ou hospitalar14-17. Nesse 

sentido, destacam-se as práticas pedagógicas 

que reforçam a construção do perfil 

fundamentado em competências cuja 

aquisição pode ser analisada por 

instrumentos que analisam a percepção do 

aprendiz, que ainda é um desafio para a 

educação deste novo século.18-22 

É importante que o modelo de questionário 

possa transportar a complexidades em 

relação ao desenvolvimento do 

conhecimento para com as competências e 

habilidades voltadas para promoção, 

prevenção e recuperação de doenças 

envolvendo o mundo real da comunidade,2-

4,8,17 pois se torna notório que a falta de 

conhecimento técnico-científico por 

profissionais de saúde pode implicar 

problemas de adoecimento da comunidade 

que sobressaem principalmente quando se 

reafirmam as tarefas acadêmicas no saber 

cuidar17,19. É importante envolver também a 

resposta da percepção do aprendizado pelo 

comprometimento do educador ante o 

processo de ensino-aprendizagem que 

interfere em atitudes de decisão do  

 

 

profissional da área da saúde sobre a 

melhoria de vida na comunidade 20-22. Em 

cada dimensão, estão distribuídos os 

indicadores agrupados aos assuntos 

pertinentes aos seguintes conteúdos: o perfil 

desejado do egresso com caráter generalista, 

humanista, crítico e reflexivo; as áreas do 

conhecimento para as habilidades clínicas; as 

competências e habilidades gerais de 

aprender a aprender a conviver e a ser; as 

habilidades clínicas do saber fazer; e as 

estratégias educacionais desenvolvidas 

durante a aprendizagem. Nas dimensões, 

englobam-se tanto o processo de ensino-

aprendizagem geral de atividades teóricas, 

práticas, estágios rurais, urbano, hospitalar 

quanto as atividades de atenção básica e 

saúde pública conforme o modelo do 

Questionário no Quadro 1. 

Antes da aplicação, realizou-se um pré-teste 

piloto com 20 estudantes de cada curso de 

períodos anteriores, totalizando 40 

instrumentos respondidos, que não 

participaram da amostragem final. 

O cálculo do coeficiente alfa Cronbach define 

a confiabilidade e a consistência interna dos 

indicadores dos constructos nas dimensões. 

O coeficiente de relação de Pearson confirma 

a existência da relação com o conjunto de 

indicadores para mensurar a correlação 

significativa entre os itens que variam de -1 a 

1. O programa estatístico utilizado foi SPSS 

17.0 IBM SPSS Statistics versão 20.0 IBM 

1989, 2011, que expressou coeficiente de 

correlação estatisticamente significante (p-

valor<0.05).24, 25 

 

 

Quadro 1: Questionário sobre Percepção de Aquisição de Saberes da Graduação na área da 
saúde (QPASGAS) 

 

CURSO:................... PERÍODO:  ............. IDADE DO 
ESTUDANTE:...................SEXO:M....F..... 

INSTITUIÇÃO:....................................................................................................DATA: 
.../…/............... 

ASSINALE COM UM X A ALTERNATIVA QUE INDICA A SUA PERCEPÇÃO QUANTO A 
AQUISIÇÃO DE SABERES TÉCNICO-CIENTÍFICOS NA DISCIPLINA/CONTEÚDO:......................... 
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5= muito de acordo; 4= de acordo; 3= nem de acordo nem em desacordo; 2= em 
desacordo;  
1= muito em desacordo. 

Nº  DIMENSÃO 1: PERFIL DESEJADO DO EGRESSO 5 4 3 2 1 

01 Aprendizagem generalista      

02 Saberes teóricos       

03 Saberes práticos       

04 Saberes articulados com as comunidades urbanas       

05 Saberes articulados com as comunidades rurais      

06 Procedimentos de atenção básica      

07 Aprendizagem hospitalar      

08 Procedimentos de saúde pública      

09 Formação crítica e reflexiva      

10 Formação humanística       

Nº DIMENSÃO 2: ÁREAS DE CONHECIMENTO PARA A FORMAÇÃO 

11 Atenção à saúde       

12 Investigação de problemas de saúde       

13 Avaliação dos problemas de saúde      

14 Desenvolvimento de intervenções      

15 Formulação de hipóteses       

16 Formação ética      

17 Formação para desenvolver projetos      

18 Capacidade de identificar de sinais e sintomas      

19 Incorporação de cuidados e ações inovadoras      

20 Desenvolvimento de políticas públicas em prol da saúde      

Nº DIMENSÃO3: COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO APRENDER A APRENDER, SER E 
CONVIVER 

21 Comunicação       

22 Relações interpessoais       

23 Desenvolvimento de autonomia       

24 Desenvolvimento de autoria      

25 Aprendizagem permanente       

26 Trabalho em equipe      

27 Gestão pública       

28 Educação em línguas estrangeiras      

29 Habilidade de aprender a aprender       

30 Habilidade de saber conviver      

Nº DIMENSÃO 4: COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO SABER FAZER 

31 Diagnóstico laboratorial      

32 Diagnóstico clínico      

33 Tratamento clínico das doenças      

34 Prevenção da saúde      

35 Promoção da saúde      

36 Recuperação da saúde      

37 Problemas biopsicossociais do adoecimento      

38 Internato/estágio hospitalar      

39 Internato/estágio rural      

40 Internato/estágio saúde pública      
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ASSINALE COM UM X A ESCOLHA EM RELAÇÃO ÀS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS NESSE 
CONTEÚDO 
5= Sempre, 4= quase sempre, 3= algumas vezes, 2= quase nunca, 1= nunca 

Nº DIMENSÃO 5: ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS DE APRENDIZAGEM 

41 Problemas reais      

42 Casos clínicos      

43 Atividade grupal      

44 Interdisciplinaridade      

45 Evidências científicas      

46 Educação multiprofissional      

47 Educação comunitária      

48 Simulações com casos reais      

49 Internet      

50 Recuperação do estudante      

 

 

Resultado 
 
A Tabela 1 apresenta a consistência interna 
das dimensões de 1 a 4 dos 75 (100%) 
questionários respondidos. 
A Tabela 2 exemplifica o coeficiente de 
correlação entre indicadores de 
competências e habilidades clínicas do saber 
fazer. 
No Gráfico 1, destacam-se os indicadores de 
competências e habilidades gerais para o 
perfil desejado do egresso, no qual se 
percebe que, quando se analisa uma 

dimensão, é possível notar, de forma clara, o 
percentual diluído nos diferentes níveis de 
percepção do respondente. Essa facilidade de 
entendimento e interpretação pode ser 
observada em outras dimensões do 
questionário. 
O coeficiente de correlação entre as questões 
confirma a relação significativa entre os itens, 
como se observa na Tabela 3. 
Os escores das dimensões podem ser 
calculados distintamente nas repostas dos 
estudantes, como demonstrado na Tabela 4. 
  

 
Tabela 1 – Índices de Consistência Interna das Dimensões 

DIMENSÃO ALFA 

1 0,806 

2 0,865 

3 0,908 

4 0,800 

 
Discussão 
 
Recomenda-se que um questionário sobre a 
educação seja elaborado com um conteúdo 
de aprendizagem com participação do teórico 
e prático, o qual deve estar também 
relacionado às ações voltadas para o 
comportamento profissional, às tendências 
do coletivo e às expressões externas do 
entorno e do mundo do trabalho.17,20 

Também é importante lembrar que é preciso 
envolver as ações educativas direcionadas 
para o humanismo, pois, se o ensino for 
somente tecnicista, o foco não passará a ser o 
sujeito, e sim o objeto1,6. É importante 
também que, em um instrumento de 
medição, seja explorada a evolução dos 
processos na educação em saúde que estão 
relacionados a estudos epidemiológicos. 
Esses dados propiciam ao estudante entender 
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o porquê do desenvolvimento de doenças, e 
as atitudes humanistas, críticas e reflexivas 
devem ser extraídas do ambiente social com 
base em observações sobre o paciente e as 
pessoas do seu convívio. No ambiente 
urbano, existem fatores que interferem no 
homem e precisam ser ensinados e 
percebidos pelo estudante, que pode medir o 
seu grau de entendimento sobre a doença 
com análise da projeção social desse fato, 
relacionando-o com a recuperação, proteção 
e promoção da saúde. Os problemas 
complexos que a sociedade enfrenta podem 

ser compartilhados com os estudantes por 
meio da interdisciplinaridade e do exercício 
de boas práticas educacionais.10,11 
Analisar a percepção do estudante para o 
desenvolvimento de habilidades 
educacionais, que privilegiem a educação em 
saúde de áreas urbanas com envolvimento da 
comunidade, colabora para ampliar o seu 
perfil, ao mesmo tempo que se poderão 
promover melhorias na qualidade de vida da 
comunidade, tornando o mais crítico e 
reflexivo, pois a educação    

  
 

Tabela 2– Coeficientes de Correlação 

INDICADORES 
COEFICIENTES  

DE CORRELAÇÃO 

Diagnóstico laboratorial  0,504* 

Diagnóstico clínico  0,757* 

Tratamento clínico  0,719* 

Prevenção  0,599* 

 Coeficientes de correlação estatisticamente significantes (p-valor < 0,05). 

em saúde está baseada em problematização 
vivenciada pelo estudante junto do indivíduo 
no seu contexto social, no despertar do 
conhecimento prático, redefinindo o 
contexto do aprendizado em que, muitas 
vezes, a omissão poderá proporcionar 
prejuízos e danos à comunidade e a formação 
do estudante. 5,12 
Investigar a percepção do estudante sobre 
educação em saúde, interligada aos 
problemas comunitários, colabora para que 
as atividades de aprendizagens conceituais se 
completem com as atitudinais e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

procedimentais, fazendo com que o 
estudante possa despertar-se para novos 
processos de observações, descobertas e 
elaboração de conceitos, inclusive dos 
relacionados à epidemiologia e suas 
interfaces. No ensino voltado com ênfase às 
comunidades, podem-se evidenciar as 
doenças que ocorrem com mais frequência 
nesse ambiente e estudá-las com mais 
detalhes.8,19 Existem países em que ainda se 
convive com problemas educacionais que se 
diversificam em relação à área urbana e à 
rural. 
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Portanto, a aprendizagem do conteúdo 
educacional precisa permear os fatos 
relacionados ao conhecimento que envolve 
os problemas rurais, pois o estudante, não 
adquirindo esse conhecimento, ao final de 
sua formação poderá não apresentar as 
competências e habilidades necessárias à sua 
formação profissional, principalmente em 
relação às políticas públicas.2-4 
No que diz respeito ao estudo com o 
envolvimento de doenças que estão 
presentes no cotidiano da atenção básica, é  
 

importante investigar a percepção da 
aprendizagem, uma vez que esse 
conhecimento é necessário para o estudante 
entender os diversos sintomas e também 
para realizar o diagnóstico junto à 
comunidade, seja nos ambulatórios dos 
postos de saúde, seja nos dos hospitais. Se o 
estudante desconhecer o dia a dia da 
sociedade em que vai desenvolver suas ações 
de trabalho, poderão ocorrer prejuízos em 
relação ao conhecimento com fatos que serão 
revertidos como danos à pessoa humana.6, 

16,17,19 

Tabela 3 – Coeficientes de Correlação entre as Questões da Dimensão 5 

 

QUESTÕES COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO 

Problemas reais 0,557* 

Combina simulação com casos reais 0,715* 

Casos clínicos 0,641* 

Educação comunitária 0,650* 

Evidências científicas 0,620* 

Interdisciplinaridade 0,650* 

Atividade grupal 0,709* 

Educação multiprofissional 0,605* 

Internet 0,657* 

Recuperação do estudante 0,670* 

*Coeficientes de correlação estatisticamente significantes (p-valor < 0,05). 
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É importante que, na investigação com o 

questionário sobre a educação na área da 

saúde, seja destacada a valorização da 

aprendizagem em que o estudante convive 

com a problematização da atenção primária 

que, nesse caso, parte do mais simples para o 

mais complexo, na forma de aprender saúde 

no mundo contemporâneo, envolvendo 

procedimentos de atividade integrativa de 

aspecto social em cenários 

diversificados.10,15,17,21Na averiguação da 

percepção sobre educação hospitalar, é 

necessário verificar se o processo de ensino-

aprendizagem está fundamentado para a 

recuperação do paciente. A educação em 

saúde também precisa envolver as teorias da 

educação para a construção do 

conhecimento e exige, muitas vezes, saberes 

profundos e exatos com resolutividade das 

atividades organizadas em rede que implica 

um raciocínio lógico de equilíbrio de 

conhecimento para o atendimento dos 

problemas apresentados perante o paciente 

hospitalizado.9-11 

Educar em saúde no ambiente hospitalar 

envolve procedimento e momentos 

específicos que o estudante e educador 

podem aproveitar para ampliar as 

oportunidades de entendimento sobre o 

assunto para avançar no conhecimento. 

Muitas vezes, perde-se essa meta quando o 

educador trabalha com o foco centrado em si 

mesmo. A forma de desenvolver a educação 

na área da saúde com um caráter 

hospitalocêntrico torna-se necessária muitas 

vezes, todavia isso deve ser permeado com a 

educação comunitária.8,11,13 

Os pilares de uma educação inovadora 
facilitam a reflexão sobre os indicadores de 
cada dimensão do questionário e fortificam 
as ideias em relação aos aspectos 
interpessoais da transmissibilidade, do 
contágio, da educação popular e da 
integralidade. Educar na área da saúde, com 
ênfase em saúde pública, tornou-se uma 
preocupação desde o século 19. As normas de 
higiene e o seu controle seguem uma 
trajetória até os dias atuais com definições de 
conceitos baseados em decretos e leis, 

rompendo as tecnologias que vencem as 
transformações históricas baseadas nas 
concepções biológicas, hoje amplamente 
discutida na biodiversidade do mundo 
modernizado.21 
Em 2001, Delors apresenta a reflexão sobre o 
pensamento do aprendizado da educação do 
século 21, baseada em desempenho e 
atitudes, nos quais as habilidades e 
competências gerais dos cursos são 
permeadas pelos saberes técnico-científicos, 
de forma que sejam traduzidos no aprender a 
aprender, aprender a ser, aprender a conviver 
e aprender a fazer. Assim, os estudos atuais 
que envolvem cursos de graduação em saúde 
e discutem as formas de aprendizagem em 
saúde com técnicas inovadoras transcorrem 
em discussões pedagógicas pela aquisição de 
competência que o estudante adquire e 
desenvolve com conhecimento acumulado 
com abordagem crítica e reflexiva.1-4     
Na verdade, os estudos sobre as 
competências e habilidades adquiridas 
podem ser observados, percebidos e 
classificados, como também servem para 
levantar hipóteses, realizar deduções e 
generalizar ideias, pois tais refletem os 
aspectos cognitivos e comportamentais do 
estudante.7,9,14 O processo de observação, 
utilizando um questionário, pode ser guiado 
ou auxiliado para obter informações 
específicas tanto sobre funções e 
conhecimento quanto sobre o domínio 
particular da função realizada com base numa 
atitude profissional.16,18,22  

A dimensão que envolve as estratégias 
educacionais destaca que a forma de estudo 
em grupo está mudando com o advento da 
informática e o educador precisa estar atento 
a essas transformações que, no futuro muito 
próximo, vão gerar novos paradigmas à 
medida que os atuais vão sendo quebrados e 
surgem novas formas de comunicação por 
meio da conversa eletrônica.10,13 Atualmente 
está sendo comum encontrar os estudantes 
preparando os seus trabalhos em grupo por 
informações que eles geram pela Internet, 
surgindo, assim, outro tipo de comunicação 
grupal. A interdisciplinaridade constitui um 
dos temas que contribuíram para a área da 
saúde na virada do milênio, caracterizado por 
compartilhar conhecimento, fragmentar 
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ações de trabalho e ampliar o leque de 
compreensão dos assuntos relacionados à 
saúde.5,11 
Exercer a interdisciplinaridade nas 
instituições de ensino superior requer 
profundas mudanças da vida acadêmica, uma 
das quais é a abertura de espaços efetivos 
para o seu exercício na prática da pesquisa e 
extensão. Na verdade, para exercer o ensino 
universitário, não basta estar centrado em 
um currículo e sua reformulação.15 É 
necessário vivenciá-lo para uma integração 
ativa com participação do estudante, do 
professor e da comunidade de forma 

interdisciplinar e multidisciplinar.7,20 A 
sociedade estudantil está passando por 
modificações sociais e a capacidade de 
produção científica do indivíduo depara, a 
todo instante, novas descobertas sobre o 
referencial de aprendizagem.1,5 
Um dos fatores para estabelecer 
confiabilidade na construção do questionário 
é a estabilidade dos resultados do teste e o 
grau de precisão de contagem, pois, quanto 
mais homogêneo o teste, mais confiável ele 
é.23,25 

 

 

Tabela 4 – Escores das Respostas do Questionário dos Estudantes de Farmácia e Medicina 

DIMENSÕES 

MÉDIA ± DESVIO-PADRÃO VARIAÇÃO 

DO ESCORE 
P-VALOR 

FARMÁCIA MEDICINA 

1 19,03 ± 5,39 22,76 ± 4,83 10-50 0,003* 

2 6,07 ± 2,72 12,60 ± 3,77 10-50 0,000* 

3 29,23 ± 8,27 36,24 ± 6,99 10-50 0,000* 

4 47,83 ± 14,04         50,18 ± 12,5 10-50 0,451 

5 14,43 ± 4,53 15,40 ± 5,51 10-50 0,712 

*p-valor < 0,050, rejeita-se a hipótese de igualdade. 

Conclusão 
 
O questionário aplicado forneceu uma 
complementação ao objeto de estudo e a sua 
interpretação pode ser aplicada aos cursos da 
área da saúde para ampliar o entendimento 
da percepção sobre a educação 
fundamentada no cotidiano do mundo real 
envolvendo competências e habilidades. A 
identificação dos dados fornece 
confiabilidade de interpretação dos 
resultados, e a aplicabilidade proporciona, de 
forma clara, o alcance dos objetivos, o que 
favorece a sua reprodução. 
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 Abstract 
Objective: Developing and validating a questionnaire on health 
knowledge. 
Method: Descriptive, cross-sectional, quantitative design with 
closed questions about health education divided into five 
dimensions with ten indicators, thus making 50 items in Likert 
scale from 5.0 to 1.0.  Alpha Cronbach coefficient, Pearson 
correlation coefficient and the statistical software SPSS 17.0 
PASW Statistics version 20.0 IBM 1989, 2011were used for 
calculating the reliability and the internal consistency of the 
constructs. 
Result: There was statistically significant correlation (p <0.05) 
in the one hundred applied questionnaires. There was 
emphasis on the indicators of skills and general skills required 
for graduates’ profile: in Pharmacy, 47% of the students do not 
meet the profile; in Medical school, 52% did not meet the. 
There is 50% mismatching with articulated knowledge in the 
Pharmacy course and it was of 34% in the Medical School. Of 
the total of Pharmacy students, 82% did not meet hospital 
learning knowledge; among medical students, 63% fulfilled this 
requirement. 
Conclusion: The questionnaire allows viewing the teaching-
learning process according to the real world and it offers 
reliability and reproducibility with internal consistency. 
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Introduction 

 

The questionnaire concerning technical and 
scientific knowledge is an elaborated tool, 
which aims to measure skills and 
competencies acquired in healthcare under-
graduation courses. The World Health 
Organization (WHO) and the Pan American 
Health Organization (PAHO) have shown 
concerns regarding the professional training 
model. Both organizations understand that 
such training should be guided according to 
the education pillars of the 21st century. Thus, 
students go from the mere condition of  
knowledge accumulators to that of individuals 
capable of being continuously updated by 
furthering on the acquired reflective thinking 
in order to improve their creative potential to 
learn how to learn, to live together, to be and 
to do.1  
Thus, it is worth finding a way to assess 
whether these competencies and skills are 
acquired throughout academic life. Such 
competencies and skills demand a generalist, 
humanist, critical and reflective profile.2-4 
Therefore, the present study aims to develop 
and validate a questionnaire used to analyze 
these skills and abilities by highlighting the 
desired profile, the knowledge areas as well as 
the learning to learn, how to live together, to 
be and to know how to do processes, in 
addition to the educational strategies used in 
the herein applied content. 1 
The instrument uses a content model called 
Medical Mycology to provide the scope of the 
used model in other health courses.  
The behavioral or cognitive educational 
content intensely interacts with education 
theories and it depends on social, political, 
cultural and economic factors.5 Whenever the 
“learn how to learn” process is contextualized, 
it is noticeable that teaching does not mean 
transferring knowledge, but creating 
possibilities for self-production or self-
construction.6 Surveys from  studies in this 
field reveal that knowledge construction 
meets learning in public policies related to  
social development and it seeks  instruments 
to measure learning evidences.7,8 The social  
 

and cultural contexts can discuss the learning 
process in the healthcare field by applying a 
questionnaire whose content prioritizes the 
evidence that education in the community is 
based on real conditions which legitimize  
causes arising from facts.9  
Healthcare education deals with particular 
scenarios. Therefore, students must learn how 
to learn in order to build their own knowledge. 
The educator should be their driver by 
stimulating the knowledge of a particular 
subject that, in most cases, involves illness, 
recovery and the social environment in which 
the patient lives in.10 
The process usually depends on the direct link 
to the community and on its promotion by 
interpersonal communication skills developed 
in the academic field. These fields generate 
reflection techniques mediated by educators 
and students in the classroom. 11 
When one wishes to define or investigate 
competencies and skills, it is important 
dissociating them by function, knowhow and 
by the ability of knowing how to be and to live. 
One must understand that for an individual to 
express its own skills, it is demanding that 
he/she becomes skillful. Such feature provides 
the evidence of being competent.12 However, 
competency is directly associated to grasping 
and understanding the bio-psycho-social 
situations presented by the real world. The 
acquisition of skills grounded in the Phenix 
Taxonomy defines professional qualities based 
on ethical, empirical, aesthetic, symbolic, 
synoetic and synoptic meanings.12,13 
Thus, it is expected that the validation of the 
current questionnaire will improve the 
perception on the different knowledge forms. 
Therefore, students need to develop practical 
skills in order to become care providers and 
deal with permanent manageability, decision 
making and communication at community or 
hospital level.14-17 Thereby, distinguished 
pedagogical practices reinforce the 
construction of a reasonable competence 
profile.  The acquisition of such competency 
can be analyzed through instruments used  
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Table 1: Questionnaire on the Perception of Knowledge Acquisition in health courses 

 

COURSE:................... TERM:  ............. STUDENT AGE:...................SEX: M.... F..... 

INSTITUTE:....................................................................................................DATE: .../…/............... 

MARK WITH AN X THE ALTERNATIVE THAT INDICATES YOUR PERCEPTION REGARDING THE 

ACQUISITION OF TECHNICAL-SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN THE SUBJECT / CONTENTS:......................... 

5= strongly agree; 4= agree; 3= neutral; 2= disagree; 1= strongly disagree. 

Nº  DIMENSION 1: WANTED GRADUATE PROFILE 5 4 3 2 1 

01 General learning      

02 Theoretical knowledge      

03 Practical knowledge      

04 Articulated knowledge with urban communities      

05 Articulated knowledge with rural communities      

06 Basic care procedures      

07 Hospital learning      

08 Public Health Procedures      

09 Critical and reflective training      

10 Humanistic education      

Nº DIMENSION 2: KNOWLEDGE AREAS OF TRAINING 

11 Health care      

12 Health problems research      

13 Health problems evaluation      

14 Interventions development      

15 Hypothesizing       

16 Ethics training      

17 Project development training      

18 Ability to identify signs and symptoms      

19 Care and procedures Innovation       

20 Development of public policies for health      

Nº DIMENSION 3: LEARNING SKILLS TO LEARN, BE AND LIVING 

21 communication      

22 interpersonal relationships      

23 Development of autonomy      

24 Authorship Development      

25 Lifelong learning      

26 Team work      

27 public administration      

28 Education in foreign languages      

29 Learning Ability to learn      

30 Ability to know how to live      

Nº DIMENSION 3: KNOW HOW SKILLS  

31 Laboratory diagnostics      

32 Clinical diagnosis      

33 Clinical treatment of diseases      

34 Health protection      

35 Health promotion      

36 Health recovery      

37 Bio psychosocial problems of illness      

38 Hospital training      

39 Training/ rural stage      
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40 Training public health      

MARK WITH AN X THE BEST OPTION ACCORDING TO THE STRATEGIES USED IN THIS CONTENT / DISCIPLINE 

5= always; 4= often, 3= sometimes, 2= rarely, 1= never 

Nº DIMENSION 5: EDUCATIONAL STRATEGIES OF LEARNING  

41 Real problems      

42 Clinical cases      

43 Group activity      

44 Interdisciplinary      

45 Scientific evidence      

46 Multidisciplinary education      

47 Community education      

48 Simulations with real cases      

49 Internet      

50 Student recovery      

 
 

to assess learner’s perception. Such measuring 
is still a challenge for education in the current 
century.18-22 
It is important to have a questionnaire 
template able to carry complexities regarding 
knowledge development based on expertise 
and skills and headed towards the promotion, 
prevention and the healing of diseases 
associated to the community’s reality.2-4,8,17 As 
it becomes clear, the lack of technical and 
scientific knowledge by health professionals 
may involve community healthcare issues that 
stand out mainly when academic tasks reaffirm 
knowhow on care giving.17,19 It is also worth 
involving the  learning perception response to 
promote educators’ commitment to the 
teaching-learning process - which interferes in 
health professionals’ decision making process 
when they mean to improve quality of life in 
the community.20-22 
 
Method 
 
The literature review was the basis for the 
selection of variable. It structures the 
dimensions of questionnaire indicators and is a 
quantitative approach initially developed and 
designed to become a cross-sectional 
descriptive study. 
The studied population consisted of academics 
attending college healthcare courses - 29 
Pharmacy students and 46 from the Medical 
school, regularly attending the senior year, 
totaling 75 students. The questionnaire was 
applied at School of Sciences of Santa Casa de 

Misericordia (Emescam), in Espírito Santo 
State, Brazil, between 2008 and 2009. All the 
participants signed the Informed Consent Form 
(IC). 
The template was divided into five dimensions 
containing ten indicators each, totaling 50 
items measured by means of Likert scale - from 
5.0 to 1.0 points - for percentage calculation 
and score determination. The scale scores 10 to 
the weakest evidence and 50 to the strongest 
one; scores between 50 and 40 points are 
considered to be the best ones. The four 
knowledge score dimensions are determined 
through values given by the number of 
questions and the sum of points from the 
options of choice (5 points: strongly agree; 4 
points: agree; 3 points: neither agree nor 
disagree; 2 points: disagree; and 1 point: 
strongly disagree). The fifth dimension score 
uses the expressions: 5 = always; 4 = often; 3 = 
few times; 2 = almost never; 1 = never. The best 
score is considered to be the one closer to the 
sum of points from response number. 5-4.23 

Indicators in each dimension are distributed 
according to subjects dealing with the 
following contents: generalist, humanist, 
critical and reflexive attitude profiles; 
knowledge fields associated to clinical skills; 
competencies and general skills linked to the 
learning how to learn, to live and to be 
processes; knowhow on clinical skills; and 
educational strategies developed during the 
learning process.  The dimensions cover the 
theoretical activities and practices in the 
general teaching-learning process; in rural, 
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urban and hospital internships;   and in the 
primary care and public health activities, 
according to the questionnaire model shown in 
table 1. 
Prior to the real application, a pre-test pilot 
experiment was carried out with 20 students 
from each of the studied courses who were 
attending their first college years, thus totaling 
40 answered instruments – these students 
actually did not participate in the final sample.  
The calculation of the Cronbach’s alpha 
coefficient defines reliability and the internal 
consistency of the constructs’ indicators within 
the dimensions. Pearson's correlation 
coefficient corroborates the link among 
indicators to measure the significant 
correlation among items ranging from -1 to 1. 
The statistical software SPSS 17.0 IBM SPSS 
Statistics version 20.0 IBM 1989, 2011was used 
an it showed statistically significant correlation 
coefficient (p-value <0.05) .24, 25 

 
 

Result 
 
Table 1 shows the internal consistency of 
dimensions 1-4 in the 75 (100%) completed 
questionnaires.  
Table 2 illustrates the correlation coefficient 
between competency indicators and the “know 
how to do” clinical skill. 
Graphic 1 highlights the competency indicators 
and general skills needed to fulfill the desired 
profile. Once analyzing a dimension, one can 
clearly notice that the percentage is diluted by 
respondents’ different perception levels. Such 
facility to understand and interpret can be 
observed in other dimensions of the 
questionnaire. 
The correlation coefficient among questions 
corroborates the significant relation among 
items, as shown in Table 3. 
The dimension scores can be separately 
calculated according to the students’ 
responses, as shown in Table 4. 
 

 
Table 1 - internal consistency of Dimensions 

 

DIMENSIONS ALPHA 

1 0.806 

2 0.865 

3 0.908 

4 0.800 

 

 

Discussion 
 
It is recommended that the preparation of an 
education questionnaire must keep the 
learning content in mind. It should get 
individuals’ theoretical and practical 
participation and focus on initiatives linked to 
professional behaviors, collective trends, 
surrounding external expressions and 
labor.17,20 It is also worth remembering the 
need for involving educational activities 
focused on humanism in its preparation. 
Therefore, if teaching was just technicism, the 
focus would not be on the subject, but on the 
object.1,6 
It is demanding to explore the evolution of 
health education processes related to 

epidemiological studies by using a measuring 
instrument. The collected data help students 
to understand why disease development and 
humanism as well as critical and reflective 
attitudes should be drawn from the social 
environment according to the observations 
upon patients and individuals within their 
social circle. The urban environment leads to 
factors that affect citizens. Such factors need 
to be taught to and perceived by students, 
since they have to measure their level of 
understanding about the disease by analyzing 
the factor through its social projection, in 
order to achieve patients’ recovery, 
protection and health. Complex  
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Table 2 - Correlation Coefficients 

INDICATORS CORRELATION COEFFICIENTS 

Laboratory Diagnostics 0.504* 

Clinical diagnosis 0.757* 

Clinical treatment 0.719* 

Prevention 0.599* 

* Correlation coefficients statistically significant (p-value <0.05). 

 

 

problems faced by society can be shared with 
students by interdisciplinary contact and by 
the performance of good educational 
practices.10,11 
Analyzing students’ perception about the 
development of educational skills by 
emphasizing health education in urban areas 
and the community involvement helps 
expanding their profile. Improved perception 
enhances the quality of life in the community 

and makes citizens more critical and 
reflective. Health education is based on 
problems experienced by students when they 
deal with individuals in their social context. It 
awakes the practical knowledge up and 
redefines the learning context in which 
omission may often lead to losses and 
damages to the community and to the 
students’ formation.5,12 
 

 

 
 
Investigating students’ perception about 
health education, in face of community 
problems, helps conceptual learning activities 

and makes them become complete in terms 
of attitude and procedures. Thus, students 
open their eyes to new observation, discovery 
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and concept development processes, 
including those related to epidemiology and 
its interfaces. When teaching emphases the 
communities, more frequent diseases in this 
environment are evidenced and closely 
studied.8,19 
Diversified educational problems regarding 
urban and rural areas are still reality in some 
countries. Therefore, the learning 
educational content needs to link facts 
associated to students’ knowledge on rural 
issues. Those who do not acquire such 
knowledge at the end of their 
undergraduation period may not 
demonstrate the necessary competencies 

and skills for their professional life, mainly the 
competencies and skills related to public 
policies.2-4  
It is worth investigating the learning 
perception about diseases treated in primary 
care routine, since such knowledge helps 
students understanding several symptoms 
and diagnosing cases in the community, 
whether in the ambulatory clinics or in 
hospitals. If students disregard the daily life in 
the communities where they will work in, 
they may cause knowledge losses that might 
lead to damages to human beings.6, 16,17,19 

 

 
Table 3 - Correlation coefficients between the topics of Dimension 5 

 

TOPICS CORRELATION COEFFICIENTS 

Real problems 0.557* 

Combining simulation with real cases 0.715* 

Clinical cases 0.641* 

Community education 0.650* 

Scientific evidence 0.620* 

Interdisciplinary 0.650* 

Group activity 0.709* 

Multidisciplinary education  0.605* 

Internet 0.657* 

Student recovery  0.670* 

* Correlation coefficients statistically significant (p-value <0.05). 

 

 

The investigation based on the healthcare 
education questionnaire must highlight the 
value of learning what students question 
about primary care. Therefore, in this case, 
the healthcare learning process in the 
contemporary world goes from simplicity to 
complexity; and it involves integrative 
procedures that cover social aspects in 
diversified scenarios.10,15,17,21 
The investigation of hospital education 
perception must check if the teaching-
learning process is reasoned for patients’ 
recovery. Health education must also involve 
theories regarding knowledge construction, 
which often demands deep and accurate 
knowledge in order to achieve organized 
network activities. However, it implies a 
logical reasoning balance to deal with 

problems presented by hospitalized 
patients.9-11 
Health education within the hospital involves 
procedures and specific moments when 
students and educators can take the 
advantage of enhancing opportunities to 
understand the subject and improve 
knowledge. Often, such goal is lost when 
educators develop their work focused on 
themselves. Developing health education 
based on a hospital-centered character has 
become quite necessary nowadays. However, 
such process should be linked to community 
education.8,11,13 
The pillars of an innovative education help 
reflecting on the indicators of each 
questionnaire dimension and it strengthens 
concepts regarding interpersonal aspects of 
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transmissivity, contagion, popular education 
and integrality. Healthcare education 
emphasizing public health has become a 
concern since the 19th century. Hygiene 
standards and their control are still a concern 
that deals with concept definitions based on 
decrees and laws, with breaking technologies 
that overcome historical changes based on 
biological conceptions and with the widely 
discussed biodiversity in the modernized 
world.21 
In 2001, Delors presented a reflection about 
the education learning process in the 21st 
century. The reflection was based on 
performance and attitudes. Thus, the general 
skills and competencies developed during 
graduation are supported by technical-
scientific knowledge. Therefore, such skills 
and competencies are translated into the 
learning to learn, to be, to live together and 
to do processes. Thus, the current studies 
aims to discuss different forms of healthcare 
education using innovative techniques by 
unfolding the educational discussions on 
students’ competence acquisition and by 
developing accumulated knowledge based on 
critical and reflective approachs.1-4 
In fact, studies on the acquired skills and 
abilities can be observed, perceived and 
classified. They are also used to raise 
hypotheses, carry out deductions and 
generalize ideas, since they reflect students’ 
cognitive and behavioral aspects.7,9,14 The 
observation process using a questionnaire 
can be guided or assisted in order to lead to 
specific information on functions and 
knowledge, such as on a particular function 
field based on professional attitudes.16,18,22 

The dimension involving educational 
strategies highlights the way study groups 
have changed due to technology. The 
educator needs to be aware of these changes 
because in the near future they will generate 
new paradigms, since the current ones are 
being broken and new communication ways 
are arising through electronic 
conversation.10,13 Currently, it is common to 
find students preparing their work group 
through information generated in the 
Internet. Thus, there is another type of 
communication group emerging nowadays. 
Interdisciplinarity helped the health sector at 
the millennium turn and it was characterized 
by knowledge sharing, fragmented labor 
actions and the expanded understanding 
about health related issues.5,11 
Interdisciplinary exercises in universities 
require deep changes in the academic life. 
One of these changes is the opening of 
effective spaces for its performance during 
research and extension practices. In fact, 
exerting university education focused on the 
curriculum and its reformulation is not 
enough.15 It is necessary to experience it in 
order to reach an active integration among 
students, educators and interdisciplinary and 
multidisciplinary communities.7,20 
In fact, the students community is going 
through social changes because individuals’ 
scientific production capacity often faces new 
insights within the learning framework.1,5 
Test result stability and the degree of 
accuracy give reliability to the questionnaire 
construction; the more homogeneous the 
test is, the more reliable.23,25 

 
Table 4 – Pharmacy and Medicine Student survey results 

 

DIMENSIONS  
MEAN ± STANDARD DEVIATION RESULTS 

VARIATION   
P-VALUE 

PHARMACY MEDICINE 

1 19.03 ± 5.39 22.76 ± 4.83 10-50 0.003* 

2 6.07 ± 2.72 12.60 ± 3.77 10-50 0.000* 

3 29.23 ± 8.27 36.24 ± 6.99 10-50 0.000* 

4 47.83 ± 14.04 50.18 ± 12.5 10-50 0.451 

5 14.43 ± 4.53 15.40 ± 5.51 10-50 0.712 

* p <0.050, rejects the hypothesis of equality. 
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Conclusion 
 
The questionnaire completed the object of 
study and its interpretation can be applied to 
healthcare graduation courses in order to 
broaden the understanding of an education 
perception based on the everyday life in the 
real world; however, it involves skills and 
competences. Data identification makes 
result interpretation reliable. The application 
of the questionnaire clearly leads to the 
achievement of the herein described aim and 
it favors its reproduction. 
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 Resumo 
A Síndrome de Good, associação entre timoma e 
imunodeficiência, cursa com infecções recorrentes e na 
avaliação imunológica, redução ou ausência de linfócitos B, 
hipogamaglobulinemia e defeitos na imunidade celular. 
Descrevemos uma paciente de 58 anos com sinusites e 
pneumonias recorrentes e antecedente de estrongiloidíase 
disseminada. Tomografia de tórax evidenciou massa 
mediastinal ocupando loja tímica e posteriormente 
bronquiectasias em lobos superiores. Realizada exérese e 
histopatológico da massa confirmando timoma. Na avaliação 
imunológica: hipogamaglobulinemia e redução de linfócitos B. 
Avaliar linfócitos T e B e quantificar imunoglobulinas deve ser 
rotina nos pacientes com timoma, permitindo identificar 
precocemente os portadores da síndrome. 

 
* Autor para correspondência 
E-mail: faradibasarquis@uol.com.br 
 
 
Introdução 
A associação entre timoma e 
imunodeficiência foi primeiro descrita por 
Robert Good em 1954, sendo então 
denominada Síndrome de Good.1 É uma 
condição rara que acomete mais adultos com 

idade entre 40 e 70 anos. Caracteriza-se pela 
presença de timoma e quadros infecciosos de 
repetição, onde, à avaliação imunológica, 
verifica-se redução ou ausência de células B 
no sangue periférico, hipogamaglobulinemia 
e defeitos na imunidade mediada por 
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células.2 A síndrome ocorre em 7 a 13% dos 
pacientes com hipogamaglobulinemia de 
início na idade adulta.3 
Em pacientes com timoma, a incidência de 
hipogamaglobulinemia é de 6-11%.4 O 

Quadro 1 descreve características da 
síndrome – manifestações clínicas e 
complicações, achados laboratoriais e opções 
de tratamento. 

 
Quadro 1– Características importantes da Síndrome de Good 

 

DEFINIÇÃO IMUNODEFICIÊNCIA COM TIMOMA 

Manifestações clínicas e complicações 

Susceptibilidade aumentada a infecções 
bacterianas, especialmente organismos 
encapsulados e oportunistas (vírus e fungos); 
doenças auto-imunes, como miastenia gravis, 
neutropenia, diabetes mellitus, polimiosite, 
aplasia pura de células vermelhas e anemia. 

Achados laboratoriais 
Hipogamaglobulinemia, redução ou ausência de 
células B, linfopenia TCD4+, redução de resposta 
proliferativa de células T frente a mitógenos. 

Opções de tratamento 

Ressecção do timoma se maligno, invasivo ou 
obstrutivo; reposição das imunoglobulinas; 
antibiótico quando indicado; agentes 
imunossupressores se presença de doença 
auto-imune. 

 Adaptado de AGARWAL; CUNNINGHAM-RUNDLES, 2007.2 

 

 
O presente relato descreve caso clínico de 
paciente com síndrome de Good, 
acompanhado por revisão de literatura. 
 
Relato do caso 
 
Paciente do sexo feminino iniciou quadro de 
infecções respiratórias de repetição (sinusites 

e pneumonias) aos 55 anos. No mesmo ano 
ficou internada durante sete dias, devido à 
estrongiloidíase disseminada. À avaliação 
radiológica, foi observada lesão expansiva 
com densidade de partes moles em 
mediastino anterior, ocupando loja tímica 
(Figura 1). 
 

 
Quadro 1 Tomografia computadorizada de tórax evidenciando massa em mediastino anterior à 
esquerda, ocupando topografia de loja tímica e medindo cerca de 5,0 x 4,0 cm nos seus maiores 
eixos. 
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Foi submetida à cirurgia, para retirada da 
massa, e radioterapia. O exame 
histopatológico confirmou tratar-se de 
timoma. 
Apresentava antecedente de eosinofilia 
desde a infância, tendo recebido vários 
tratamentos anti-parasitários, especialmente 
pelo achado persistente, ao exame de fezes, 
do parasita Strongiloides stercoralis e do 
protozoário Blastocystis hominis. Relatava, 
também, quadro de sibilância recorrente, 
fazendo uso de corticosteroide inalatório 

associado a beta2-agonista de ação 
prolongada. 
Dois anos após a timectomia, foi 
encaminhada para avaliação imunológica. 
Nesta ocasião já apresentava bronquiectasias 
em lobos superiores de pulmão direito e 
esquerdo. A investigação imunológica 
evidenciou quadro de hipogamaglobulinemia 
e redução da subpopulação de linfócitos B 
(Quadro 2), sendo iniciado reposição de 
gamaglobulina intravenosa mensalmente. 
 

Quadro 2 – Exames laboratoriais 

Hemograma  

Série vermelha Hb 11,1 g/dl Htc 33,8% VCM 87,9fl 

Leucograma Leuc 14.100 cel/mm3 (1% bast; 57% seg; 22% eos; 14% linf; 
6% mono) 

Plaquetas 806.000/mm3  

Subpopulação de 
linfócitos 

Valores do paciente Valores de referência 

 % - contagem absoluta 
linfócitos/mm3 

Contagem absoluta 
linfócitos/mm3 

CD3 78% - 1540/ mm3 844-1943 

CD4 35,3% - 697/ mm3 476-1136 

CD8 38,8% - 766/ mm3 248-724 

CD4/CD8 0,9 0,9-2,6 

CD19 0,2% - 4/ mm3 138-544 
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Imunoglobulinas  

IgG 169 mg/dl 739-1390 mg/dl 
IgA 46 mg/dl 84-354 mg/dl 
IgM 10 mg/dl 81-167 mg/dl 
IgE 3 UI/ml <90 UI/ml 

 
 
Discussão 
 
A associação entre timoma e 
hipogamaglobulinemia era definida como um 
subtipo de imunodeficiência comum variável 
(ICV), entretanto, o reduzido número de 
células B periféricas, notado na síndrome de 
Good, fez com que a mesma fosse classificada 
como uma imunodeficiência distinta, uma vez 
que o que se observa na ICV é um 
impedimento na maturação de células B e 
não redução tão acentuada das mesmas 
como visto nesta síndrome.5,6,7,8 

É uma condição rara, com poucos casos 
reportados na literatura. KELESIDIS &YANG 
(2010), em revisão sistemática, descreveram 
achados clínicos, laboratoriais e imunológicos 
de 152 pacientes, sendo que 47% eram 
europeus.8 O início dos sintomas é tardio, 
como se verifica no presente relato, sendo a 
média de idade dos pacientes ao início dos 
sintomas de 56 anos (29-75a) e a idade ao 
diagnóstico de 62 anos (41-79a), só havendo 
um relato na faixa etária pediátrica.9,10,11,12 
Não há diferença significativa de 
acometimento entre sexos. 
Os timomas são neoplasias de crescimento 
lento que correspondem a 20 a 30 % das 
massas mediastinais em adultos, aparecendo 
na radiografia de tórax como uma massa 
lobulada bem definida.12 Podem ser, no 
entanto, não visualizados ao exame 
radiográfico em aproximadamente 20-24% 
dos casos e a tomografia de tórax pode ser 
mais sensível.13 Tipicamente são um achado 
incidental, assintomático, porém um terço 
dos pacientes podem manifestar sintomas de 
dor torácica, tosse ou dispnéia relacionados à 
compressão pelo tumor ou invasão.12 A 
maioria dos timomas ressecados na síndrome 
de Good são benignos, encapsulados e 75% 
do tipo fusiforme. Metástase é incomum, mas 
são comumente associados a doenças 
sistêmicas e autoimunes como aplasia pura 
da série vermelha, hipogamaglobulinemia, 

pancitopenia, doenças do colágeno e 
miastenia gravis.8,13,14,15 A ressecção do 
timoma não reverte as anormalidades 
imunológicas, sugerindo, por exemplo, que a 
hipogamaglobulinemia não é diretamente 
causada pelo timoma, mas secundária a 
processos autoimunes ou imunoregulatórios, 
como será discutido adiante. A 
imunodeficiência pode preceder ou ocorrer 
após diagnóstico do timoma. Há casos 
descritos de sintomas infecciosos e 
hipogamaglobulinemia com início até 18 anos 
após a timectomia.16 No caso descrito, a 
paciente iniciou os quadros infecciosos de 
repetição antes da detecção e ressecção da 
massa mediastinal, o que sugere um possível 
comprometimento imunológico prévio. 
Em relação aos principais achados 
imunológicos na Síndrome de Good, 
encontramos hipogamaglobulinemia e 
redução ou ausência de células B, podendo 
haver anormalidade na relação entre 
CD4/CD8, linfopenia das células T CD4 e 
redução da resposta da célula T frente aos 
mitógenos.3,17 A paciente relatada 
apresentava níveis extremamente reduzidos 
de células B maduras, o que foi descrito em 
87% dos casos reportados na literatura, 
sendo citada, também, ausência de células 
pré-B em amostras de medula óssea de 
alguns pacientes com esta síndrome.3,17 Em 
relação às anormalidades na contagem e 
função das células T, os dados disponíveis nas 
publicações são mais limitados e, embora 
sejam relatados em um grande número de 
pacientes, o percentual de células T e a 
relação CD4/CD8 foram normais na paciente 
estudada. A resposta linfoproliferativa dos 
linfócitos, frente a mitógenos, não foi 
avaliada. 
A patogênese desta associação, timoma e 
deficiência de anticorpos, é desconhecida. 
Há, entretanto, hipóteses que sugerem 
aprisionamento de células pré-B, 
impedimento na maturação de precursores 
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eritróides e mielóides, distúrbios na 
diferenciação de células B devido a fatores 
humorais derivados da medula óssea e 
disfunção de células T que causam disfunção 
na diferenciação da linhagem de célula B.6,18  
As infecções que os pacientes apresentam 
são resultado dos defeitos na imunidade 
humoral e celular. TARR et al., revisando os 
quadros infecciosos e microorganismos 
isolados em 51 casos de Síndrome de Good, 
descreveu as infecções recorrentes do trato 
respiratório superior e inferior como as mais 
frequentes.10 As bactérias encapsuladas 
foram os patógenos mais isolados, 
Haemophilus influenzae em 24% dos casos e 
Streptococcus pneumoniae em 8%. 
Bronquiectasia esteve presente em 7 casos 
nesta série, com isolamento de Pseudomonas 
spp, Klebsiella spp e outros Gram negativos. 
Giardia lamblia e bactérias patogênicas 
entéricas (Salmonella spp, Campylobacter 
jejeuni) foram achadas em pacientes com 
diarréia crônica. Candidíase mucocutânea 
crônica foi diagnosticada em 24% dos casos. 
As infecções virais estiveram presentes em 
40% dos pacientes, sendo o citomegalovírus o 
patógeno mais comum (24% dos casos).7 A 
paciente deste relato apresentava quadros 
infecciosos em via aérea, provavelmente por 
germes encapsulados, que são os mais 
comumente implicados neste tipo de 
infecção, porém não houve identificação de 
agente infeccioso nos episódios.  
A infestação intestinal persistente 
encontrada nesta paciente, por Strongyloides 
stercoralis, não foi verificada em outros 
relatos de síndrome de Good, com exceção de 
um artigo nacional que relatou associação 
entre timoma e estrongiloidíase grave.19 O 
paciente avaliado era do sexo masculino, 
apresentava 59 anos e foi a óbito 6 dias após 
admissão devido a quadro pulmonar 
infeccioso grave, acompanhado por 
numerosos episódios de diarréia e anemia 
grave. No laudo de necropsia observou-se a 
presença do timoma encapsulado e, no 
intestino, intenso infiltrado inflamatório, com 
presença de larvas rabditóides e ovos de 
estrongilóides nas criptas. Pela rápida 
evolução, não se comprovou 
hipogamaglobulinemia e não havia descrição 
do número total de linfócitos, porém 

constataram baixos níveis de globulinas à 
eletroforese de proteínas. A associação de 
estrongiloidíase e outros defeitos de 
anticorpos, como ICV e deficiência de IgA, 
também são descritos como casos raros, uma 
vez que estados de hiperinfecção com risco 
de disseminação deste parasita estão mais 
associados com impedimento da imunidade 
celular e em pacientes em uso de 
corticoterapia sistêmica.10 
O tratamento do timoma inclui a ressecção do 
timo para prevenir crescimento local invasivo 
e metástases, além de radioterapia e 
quimioterapia combinada se doença tumoral 
avançada em estágio 3 ou 4.16 A deficiência de 
anticorpos requer reposição de 
gamaglobulina. Como em outros casos de 
hipogamaglobulinemia, a reposição de 
gamaglobulina controla melhor a incidência 
das infecções, com redução das 
hospitalizações e do uso de antibióticos.17 O 
prognóstico, no entanto, parece ser menos 
favorável quando se compara a pacientes 
portadores de agamaglobulinemia ligada ao X 
e ICV.9,18 As principais causas de morte são 
resultado de infecção, doença auto-imune ou 
complicações hematológicas.3 
A associação entre timoma e 
imunodeficiência é rara, mas os diversos 
relatos vêm contribuindo para um melhor 
entendimento desta doença. A investigação 
imunológica, incluindo avaliação das 
subpopulações de células T e B e 
quantificação das imunoglobulinas, deve ser 
considerada na avaliação diagnóstica de 
rotina de pacientes com timoma, de forma a 
propiciar reconhecimento precoce dos 
portadores da síndrome de Good 
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 Abstract 
Good Syndrome is the association between thymoma and 
immunodeficiency  presented through recurrent infections 
and immunological evaluation as well as through the 
reduction or absence of B lymphocytes, 
hypogammaglobulinemia and defects in cellular immunity. 
We herein study the case of a 58-year-old woman who 
presented recurrent sinusitis, pneumonia and previous 
disseminated strongyloidiasis. Chest tomography showed a 
mediastinal mass occupying the thymic space and, 
subsequently, bronchiectasis in the upper lobes. Excision of 
the lesion and histopathologic examination confirmed 
thymoma. Hypogammaglobulinemia and B lymphocyte 
reduction was observed at immunological investigation. 
Evaluate T and B lymphocytes and immunoglobulins 
measurement should be considered part of routine evaluation 
in thymona patients because it allows the early identification 
of the syndrome. 

 
*Corresponding author 
E-mail: faradibasarquis@uol.com.br 
 
 
Introduction 
 
Thymoma and immunodeficiency association 
was first described by Robert Good in 1954 

and subsequently called Good Syndrome. 1 It 
consists of a rare condition that most 
commonly occurs in adults aged 40 to 70. It is 
characterized by the presence of thymoma 
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and repeating infectious conditions. Its 
immunologic assessment shows the 
reduction or absence of B cells in peripheral 
blood, hypogammaglobulinemia and cell-
mediated immunity malfunction.2 The 
syndrome occurs in 7 to 13% of adult 
hypogammaglobulinemic patients. 

The incidence of hypogammaglobulinemia in 
thymoma patients is 6-11%.4 Table 1 
describes the syndrome, its clinical 
manifestations and complications, laboratory 
findings and treatment options.  

 
 
 

Table 1: Good Syndrome important features * 
 

DEFINITION  THYMOMA BY IMMUNODEFICIENCY  

Clinical manifestations and complications 

Increased susceptibility to bacterial infections, 
especially to encapsulated and opportunistic 
organisms (viruses and fungi); to autoimmune 
diseases such as myasthenia gravis, 
neutropenia, diabetes mellitus, polymyositis, 
pure red cell aplasia and anemia. 

Laboratory findings 
Hypogammaglobulinemia, reduction or absence 
of B cells, lymphopenia CD4 +, low T cells’ 
proliferative response to mitogens. 

Treatment Options 

Thymoma resection whether malignant, 
invasive or obstructive; immunoglobulin 
replacement; antibiotic as appropriate; 
immunosuppressive agents, whether there is 
presence of autoimmune disease.® 

* Adapted by AGARWAL; CUNNINGHAM-RUNDLES, 2007.2 

 
 
The present report describes the clinical case 
of a Good Syndrome patient followed by 
literature review. 
 
Case report 
 
A 58 year-old female patient started 
presenting recurrent respiratory infections 
(sinus infections and pneumonia) at age of 55. 
In the same year she was hospitalized for 
seven days due to disseminated 
strongyloidiasis. Radiological assessment 
showed mass lesion with soft tissue density in 
the anterior mediastinum occupying the 

thymic store (Figure 1). In addition to 
radiotherapy, the patient underwent surgery 
to remove the mass; the histopathologic 
examination detected thymoma. 
The patient had previous history of 
eosinophilia since childhood and had received 
several anti-parasitic treatments, particularly 
after the persisting finding of the parasite 
Strongiloides stercoralis and the protozoa 
Blastocystis hominis in her fecal samples. She 
had also presented recurrent sibilance due to 
the use of inhaled corticosteroids associated 
with long-acting β2-agonist. 
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Figure 1 Computed chest tomography showing mass in the anterior mediastinum to the left, 
taking thymic store topography and measuring approximately 5.0 x 4.0 cm in their major axes. 
 

 
 
 
 
Two years after thymectomy, the patient was 
indicated to immunological assessment. On 
this occasion, the patient had already 
presented bronchiectasis in the upper lobes 
of the right and left lung. The  

immunological analysis showed 
hypogammaglobulinemia and reduced 
subpopulation of B lymphocytes (Table 2), 
thus monthly intravenous gammaglobulin 
 replacement was indicated. 
 

 
Table 2 - Laboratory tests 

Hemogram  

Red serie Hb 11.1 g/dl Htc 33.8% VCM 87.9fl 

Leucogram Leuc 14,100 / mm3 (1% bast, 57% sec; 22% eos; 14% 
lymphomas; 6% Mono) 

Platelet 806,000/mm3 

Lymphocytes 
subpopulation 

Patient’s values Reference values 

 % - absolute counting              
lymphocytes/mm3 

Absolute counting              
lymphocytes/mm3 

CD3 78% - 1540/ mm3 844-1943 
CD4 35.3% - 697/ mm3 476-1136 

CD8 38.8% - 766/ mm3 248-724 

CD4/CD8 0.9 0.9-2,6 

CD19 0.2% - 4/ mm3 138-544 

Immunoglobulins  

IgG 169 mg/dL 739-1390 mg/dL 
IgA 46 mg/dL 84-354 mg/dL 
IgM 10 mg/dL 81-167 mg/dL 
IgE 3 UI/mL <90 UI/mL 
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RV - Reference value 

Discussion 

Thymoma and hypogammaglobulinemia 
association were defined as a subtypes of the 
common variable immunodeficiency (CVID), 
however, the reduced number of peripheral B 
cells noticed in the Good Syndrome made it 
be classified as a distinct immunodeficiency, 
since it was found that CVID is an impediment 
to B cells maturation rather than a sharp 
reduction, as it is seen in this syndrome.5,6,7,8 
It is a rare condition with few cases reported 
in the literature. KELESIDIS &YANG (2010), in 
a systematic review, described clinical, 
laboratory and immunological findings from 
152 patients - 47% of them were European.8  

Symptoms onset was slow; patients’ mean 
age is 56; the symptoms began between 29-
75 years old; and diagnosis tooke place 
between 41-79 years old. There is only one 
report in the pediatric age group;9,10,11,12 there 
is no significant difference between genders. 
Thymomas are slow-growing tumors, 
corresponding to 20-30% of the mediastinal 
masses in adults; it appears on chest 
radiographies as a lobulated clear-cut mass.12 
It may, however, not be displayed in 
radiographic examination in approximately 
20-24% of the cases; thus chest tomography 
may be more sensitive.13 They are typically an 
incidental asymptomatic finding, however 
one third of the patients may present chest 
pain, cough or dyspnea due to compression 
over the tumor or its invasion.12 Most dried 
thymomas in the Good Syndrome are benign 
and encapsulated, 75%  of them appear in the 
fusiform type. Metastasis is uncommon, 
although often associated with systemic and 
autoimmune diseases such as pure red cell 
aplasia, hypogammaglobulinemia, 
pancytopenia, collagen disease and 
myasthenia gravis.8,13,14,15 Thymoma’s 
resection does not reverse the immunological 
abnormalities and it suggests that 
hypogammaglobulinemia is not directly 
caused by thymoma, but actually by 
autoimmune or immunoregulatory 
processes, as it will be discussed later. 
Immunodeficiency may precede or occur 
after thymoma is diagnosed. There are 

infectious symptoms and 
hypogammaglobulinemia reports starting up 
to 18 years after thymectomy.16 In the case 
herein described, the patient developed 
recurrent infectious condition, with possible 
immunological impairment, before the 
mediastinal mass was detected and resected. 
The main immunological findings in Good 
Syndrome showed hypogammaglobulinemia 
and B cells absence or reduction, possible 
abnormality in the CD4 / CD8 ratio, CD4 T cell 
lymphopenia and reduction of T cell response 
to mitogens.3,17 The patient reported 
extremely low mature B cell levels - as 
described in 87% of the cases reported in the 
literature -  and absence of pre-B cells in bone 
marrow samples from some patients with this 
syndrome.3 Data available about 
abnormalities found in the counting and 
functioning of T cells in the publications are 
limited. Although reported in a big number of 
patients, the percentage of T cells and the 
CD4 / CD8 ratio were normal in the herein 
investigated patient. The lymphoproliferative 
response of lymphocytes compared to 
mitogens had not been evaluated. 
The pathogenesis of this thymoma and 
antibody deficiency association is unknown.  
There are, however, hypotheses suggesting 
pre-B cells imprisonment, impediment on the 
erythroid maturation of myeloid precursors, 
disorders in the differentiation of B cells due 
to humoral factors derived from bone 
marrow and T cell dysfunction causing 
impairment in the strain definition of  B-
cells.6,18  
Infections presented by the patients result 
from defects in humoral and cellular 
immunity. TARR et al., reviewed the 
infectious processes and isolated 
microorganisms in 51 Good Syndrome cases; 
they described recurrent upper and lower 
respiratory tract infections as the most 
frequent ones.10 The encapsulated bacteria 
were the most isolated pathogen:  
Haemophilus influenza, in 24% of cases; and 
Streptococcus pneumonia, in 8%. 
Bronchiectasis was found in 7 cases in this 
series, with the isolation of Pseudomonas spp, 
Klebsiella spp and other Gram negative. 
Giardia lamblia and enteric pathogenic 
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bacteria (Salmonella spp, Campylobacter 
jejeuni) were found in patients with chronic 
diarrhea. Chronic mucocutaneous candidiasis 
was diagnosed in 24% of the cases. Viral 
infections were found in 40% of the patients, 
and cytomegalovirus was the most common 
pathogen (24% of the cases).7 The herein 
reported patient had infectious symptoms in 
the respiratory tract, probably caused by 
encapsulated germs, which are the most 
commonly germs involved in this type of 
infection. However, there was no isolation in 
none infectious episode. So far, the patient 
had not presented any opportunistic 
infection, possibly because she did not show 
T-cell dysfunction. 
The persistent intestinal infestation by 
Strongyloides stercoralis found in the current 
case study was not corroborated by other 
Good Syndrome accounts, except for a 
national article that reported the association 
between thymoma and severe 
strongyloidiasis.19 The assessed patient in this 
study was a 59 years old male who had 
eventually died six days after admission due 
to severe respiratory infection accompanied 
by numerous episodes of diarrhea and severe 
anemia. The presence of encapsulated 
thymoma was found at necropsy as well as 
intense inflammatory infiltration in the small 
and large intestine with the presence of 
rhabditoid larvae and strongyloid eggs 
located in the crypts. Due to the rapid 
evolution, hypogammaglobulinemia had not 
been proved and there was no description 
about the total number of lymphocytes; 
although, low levels of globulins were found 
in the protein electrophoresis. 
Strongyloidiasis association and other 
antibody defects such as CVID and IgA 
deficiency are also described as rare cases, 
since hyperinfection conditions with risk of 
parasite dissemination are often associated 
with cellular immunity impairment and with 
patients who systematically take 
corticosteroids.10 
Thymoma treatment includes thymus 
resection to prevent local invasive growth 
and metastasis, as well as the combination of 
radiotherapy and chemotherapy in cases of 
advanced tumor disease (stage 3 or 4).16 As in 
other hypogammaglobulinemia cases, 

antibody deficiency requires gamma globulin 
replacement, since it leads to better control 
of infection incidence, thus reducing 
hospitalization and antibiotic 
administration.17 The prognosis, however, 
seems to be less favorable in comparison to 
that of  patients with X-linked 
agammaglobulinemia and CVID.9,18 The main 
causes of death result from infection, 
autoimmune disease or haematological 
complications.3 
Thymoma and immunodeficiency association 
is rare, although several reports have 
contributed to better understanding the 
disease. The immunological research, which 
includes T and B cell subpopulation 
assessment and immunoglobulins 
quantification, should be considered in 
routine diagnostic evaluation of thymoma 
patients, in order to provide early 
identification of Good Syndrome patients. 
 
References 
 
1. Good RA. Agammaglobulinemia: a 
provocative experiment of nature. Bull Univ 
Minn. 1954; 26: 1-19. 
2. Agarwal S, Cunningham-Rundles C. 
Thymoma and immunodeficiency (Good 
syndrome): a report of 2 unusual cases and 
review of the literature. Ann Allergy Asthma 
Immunol. 2007; 98(2): 185-90. 
3. Kelleher P, Misbah SA. What is Good’s 
syndrome? Immunological abnormalities in 
patients with thymoma. J Clin Pathol. 2003; 
56(1): 12-6. 
4. Rosenow EC, Hurley BT. Disorders of the 
thymus. A review. Arch Intern Med. 1984; 
144(4): 763-70. 
5. Bonilla FA, Bernstein IL, Khan DA, Ballas ZK, 
Chinen J, Frank MM et al. Practice parameter 
for the diagnosis and management of primary 
immunodeficiency. Ann Allergy Asthma 
Immunol. 2005; 94(5 Suppl 1): S1-63. 
6. Joven M, Palalay MP, Sonido C. Case report 
and literature review on Good’s syndrome, a 
form of acquired immunodeficiency 
associated with thymomas. Hawaii J Med 
Public Health. 2013; 72: 56-62. 
7. Notarangelo L, Casanova JL, Conley ME, 
Chapel H, Fischer A, Puck J et al. Primary 
immunodeficiency diseases: an update from 



 

16 

 

the International Union of Immunological 
Societies Primary Immunodeficiency Diseases 
Classification Committee Meeting in 
Budapest, 2005. J Allergy Clin Immunol. 
2006;117(4):883-96. 
8. Al-Herz W, Bousfiha A, Casanova JL, Chatila 
T, Conley ME, Cunningham-Rundles C, et al. 
Primary immunodeficiency diseases: an 
update on the classification from the 
International Union of Immunological 
Societies expert committee for primary 
immunodeficiency. Front Immunol. 2014; 5: 
162. 
9. Kelesidis T, Yang O. Good’s syndrome 
remains a mystery after 55 years: a 
systematic review of the scientific evidence. 
Clin Immunol. 2010; 135: 347-63. 
10. Tarr PE, Sneller MC, Mechanic LJ, 
Economides A, Eger CM, Strober W et al. 
Infections in patients with immunodeficiency 
with thymoma (Good syndrome). Report of 5 
cases and review of the literature. Medicine 
(Baltimore). 2001; 80(2): 123-33. 
11. Sicherer SH, Cabana MD, Perlman EJ, 
Lederman HM, Matsakis RR, Winkelstein JA. 
Thymoma and cellular immune deficiency in 
an adolescent. Pediatr Allergy Immunol. 
1998; 9(1): 49-52.  

12. Duwe BV, Sterman DH, Musani AI. Tumors 
of the mediastinum. Chest. 2005; 128(4): 
2893-909. 
13. Arend SM, Dik H, van Dissel JT. Good’s 
syndrome: the association of thymoma and 
hypogammaglobulinemia. Clin Infect Dis. 
2001; 32(2): 323-5.  
14. Thompson C, Steensma D. Pure red cell 
aplasia associated with thymoma: clinical 
insights from a 50-year single institution 
experience. Br J Haematol. 2006; 135: 405–7. 
15. Frith J, Toller-Artis E, Tcheurekdjian H, 
Hostoffer R. Good syndrome and 
polymyositis. Ann Allergy Asthma Immunol. 
2014; 112(5): 478. 
16. Raschal S, Siegel JN, Huml J, Richmond 
GW. Hypogammaglobulinemia and anemia 
18 years after thymoma resection. J Allergy 
Clin Immunol. 1997; 100(6 Pt 1): 846-8. 
17. Fijolek J, Wiatr E, Demkow U, Orlowsk TM. 
Immunological disturbances in Good’s 
syndrome. Clin Invest Med. 2009; 32: 301-6. 
18. Oritani K, Kincade PW, Tomiyama Y. 
Limitin: an interferon-like cytokine without 
myeloerythroid suppressive properties. J Mol 
Med. 2001; 79(4): 168-74. 
19. Godoy P, Campos CMC, Costa G. 
Associação timoma e estrongiloidíase 
intestinal grave. Rev Soc Bras Med Trop. 
1998; 131: 481-5. 

 



Salus J Health SCi. 2015; 1(1): 17-26 

17 

ARTIGO DE REVISÃO 
 

Etnobotânica e etnofarmacologia: medicina tradicional e bioprospecção 
de fitoterápicos 
 

Sales MDC1,*, Sartor EB2, Gentilli RML3 
 
1 Doutora, Professora, Programa de Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local, 
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória - EMESCAM, Vitória-ES, 
Brasil 
2 Pós-Graduando nível de Mestrado, Farmácia, Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 
Santa Catarina-RS, Brasil 
3 Doutora, Professora, Programa de Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local, 
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória - EMESCAM, Vitória-ES, 
Brasil 
 
Recebido em 18 de março de 2015 
Artigo aprovado em 5 de abril de 2015 
 

PALAVRAS-CHAVES 
Etnobotánica; 
Etnofarmacología; 
Medicina 
Tradicional; 
Fitoterapia 

 Resumo 
Objetivo: Demonstrar a importância da Etnobotânica e da 
Etnofarmacologia, como práticas tradicionais e de 
bioprospecção da Fitoterapia para Sistema Único de Saúde. 
Métodos: Realizou-se levantamento bibliográfico em bases de 
dados em fontes informacionais, utilizando descritores como 
estratégia de busca. Resultados: A Etnobotânica e 
Etnofarmacologia representam estratégias para o resgate dos 
saberes e na geração de conhecimento científico e tecnológico 
voltados para o uso sustentável de plantas medicinais. 
Conclusão: A inserção da Fitoterapia na atenção primária no 
Sistema Único de Saúde, qualifica o acesso, fortalecendo a 
implementação de políticas públicas na saúde. Palavras-
chave/Descritores: Etnobotânica; Etnofarmacologia; Medicina 
Tradicional; Fitoterapia. 
 

 
* Autor para correspondência 
E-mail: dsdianasales@gmail.com 
 
 
Introdução 
 
O Brasil possui grande potencial para o 
desenvolvimento da Fitoterapia, como a 

maior diversidade vegetal do mundo e ampla 
sociodiversidade. Para validar 
cientificamente este conhecimento, vinculou-
se o uso de plantas medicinais ao 
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conhecimento tradicional populacional e a 
prospecção tecnológica.1-3 O uso das plantas 
medicinais é um processo de produção e 
reprodução de variados saberes e práticas, 
originados de diferentes culturas, e que 
resultam da organização social e produtiva de 
comunidades tradicionais. O uso das espécies 
vegetais, com fins de tratamento e cura de 
doenças e de sintomas, perpetuaram-se na 
história da civilização, com registros sobre a 
importância das plantas para o homem 
primitivo: aos feiticeiros, considerados 
intermediários entre os homens e aos deuses 
cabia a tarefa de curar os doentes, unindo-se, 
desse modo, magia e religião ao saber 
empírico das práticas de saúde, a exemplo do 
emprego de plantas medicinais, 4-6 

destacando-se o seu uso como recurso 
terapêutico de muitas comunidades e grupos 
étnicos.6,7 As observações populares e as 
investigações científicas sobre o uso e a 
eficácia de plantas medicinais de todo mundo 
mantêm em voga a prática do consumo de 
fitoterápicos, tonando válidas as informações 
terapêuticas que foram sendo acumuladas 
durante séculos. 7-9 A Etnobotânica e 
Etnofarmacologia são consideradas 
importantes ferramentas no resgate de 
saberes tradicionais das sociedades humanas, 
passadas e presentes, e suas interações 
ecológicas, genéticas, evolutivas, simbólicas e 
culturais com as plantas e a geração de 
conhecimento científico e tecnológico 
voltados para o uso sustentável dos recursos 
naturais.10,11 Muitos foram os avanços nas 
últimas décadas para a regulamentação da 
Fitoterapia no Brasil como estratégia 
terapêutica disponível na Atenção Básica do 
Sistema Único de Saúde (SUS). A formulação 
e implementação de políticas públicas para 
valorização do conhecimento tradicional e 
científico das plantas medicinais e sua 
inserção na saúde pública para cuidados 
primários, representam o marco regulatório e 
incentivo à pesquisa para plantas medicinais 
e fitoterápicas, priorizando a biodiversidade 
do país, o desenvolvimento de tecnologias e 
inovações nas diversas fases da cadeia 
produtiva, o que nos motivou a realizar 
estudo de revisão cujo objetivo é demonstrar 
a importância da Etnobotânica e da 
Etnofarmacologia, como práticas de resgate 

de “saberes” tradicionais e prospecção 
tecnológica da Fitoterapia para o SUS. 
 

Métodos 
 
Realizou-se levantamento bibliográfico de 
artigos de periódicos e teses e dissertações 
nacionais, indexados nas seguintes bases 
eletrônicas: PubMed, Scopus, Web of 
Science, SciELO, Lilacs e Portal de Teses Capes 
e sites governamentais (para pesquisa de 
legislação pertinentes a plantas medicinais e 
fitoterápicas), no período de jan/1983 a 
dez/2014. Foram utilizadas combinações de 
palavras-chave e descritores como estratégia 
de busca, sobre Etnobotânica e 
Etnofarmacologia; saberes tradicionais e 
prospecção tecnológica; Fitoterapia.  
 
Conhecimento Tradicional de Plantas 
Medicinais 
 
De acordo com dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), grande parte da 
população mundial tem confiança nos 
métodos tradicionais relativos aos cuidados 
diários com a saúde e cerca de 80% dessa 
população, principalmente dos países em 
desenvolvimento, confiam nos derivados de 
plantas medicinais para seus cuidados com a 
saúde. Aproximadamente 25% de todas as 
prescrições medicamentosas são 
formulações baseadas em substâncias 
derivadas de plantas ou análogos sintéticos 
ou seus derivados.13,14 Essa potencialidade é 
amplamente valorizada pelas populações 
tradicionais, manifestação esta indissociada 
dos aspectos culturais. Este aspecto requer 
especial atenção quanto ao conhecimento 
tradicional e à questão da repartição de 
benefícios decorrentes desse 
conhecimento.13,15 Numerosos processos 
marcaram a evolução da arte de curar com 
plantas medicinais, porém torna-se difícil 
delimitá-las com exatidão devido ao fato de 
que esta terapêutica esteve por muito tempo 
associada a práticas mágicas, místicas e 
ritualísticas, que adquiriram fundamental 
importância na medicina tradicional,11,14,15 o 
que remonta, por exemplo, a tribos 
brasileiras, em que as mulheres se 
encarregavam de extrair das plantas, de 
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forma artesanal, os princípios ativos para 
utilizá-los na cura das doenças. À medida que 
os povos tornaram-se mais habilitados em 
suprir as suas necessidades de sobrevivência, 
estabeleceram-se papéis sociais específicos 
para os membros da comunidade em que 
viviam. 11,13 O primeiro desses papéis foi o de 
“curandeiro” Esse personagem desenvolveu 
um repertório de substâncias secretas que 
guardava com zelo, transmitindo-o, 
seletivamente, a iniciados bem preparados. 
15, 16,17 As resultantes de uma série de 
influências culturais, como a dos 
colonizadores europeus, indígenas e 
africanos, geraram o conhecimento popular, 
normalmente desenvolvido por grupamentos 
culturais que ainda convivem intimamente 
com a natureza, observando-a de perto no 
seu dia-a-dia e explorando suas 
potencialidades, mantendo vivo e crescente 
esse patrimônio pela experimentação 
sistemática e constante, como alternativa 
viável para o tratamento de doenças ou 
manutenção da saúde.11,18,19 A transmissão 
oral desse conhecimento é muitas vezes a 
única maneira de registro desse saber e está 
relacionada ao convívio direto dos mais 
jovens com os mais velhos, pertencentes a 
uma determinada comunidade, o que requer 
um contato familiar intenso e prolongado 
entre diferentes gerações.10,11Até meados do 
século XX, o Brasil foi um país essencialmente 
rural, com amplo uso da flora medicinal, tanto 
a nativa quanto a introduzida.20,21 Entretanto, 
em muitas localidades, onde a modernização 
foi introduzida de forma mais contundente, 
esse convívio já não existe, devido a mudança 
de valores principalmente por parte dos 
jovens que passaram a ver o conhecimento 
tradicional como antiquado e depreciativo. 
10,11 Com o início da industrialização e 
aumento da urbanização no país, o 
conhecimento tradicional passou a ser posto 
em segundo plano devido a pressões 
econômicas e culturais externas. 20,21 

Associadas às mudanças sociais, ocorreram 
também mudanças de concepções de vida, de 
valores e de lógica no processo de 
socialização, que tornaram tais práticas 
desvalorizadas por pertencerem à outra 
lógica. 15, 21 Os conhecimentos tradicionais 
foram sendo perdidos ao longo do tempo, 

seja pelo extermínio de alguns povos que não 
deixaram registros escritos, seja pela 
introdução de novos hábitos nas sociedades 
que sempre privilegiam o que vem de fora, 
pela facilidade de acesso aos serviços da 
medicina moderna e ainda pelo 
deslocamento de pessoas de seus ambientes 
naturais para regiões urbanas.11,15 Durante a 
segunda metade do século XX, as questões 
ambientais ganharam espaço nos painéis 
internacionais. Entretanto, junto a esse 
movimento de popularização do 
ambientalismo ocorreu um forte processo de 
insurgência de outros atores na luta pela 
“defesa da natureza” ou “desenvolvimento 
sustentável” que, apesar dos esforços 
políticos empreendidos, não conseguem 
responder de forma satisfatória aos conflitos 
vivenciados no cotidiano. 1, 8,21 À medida que 
o modelo capitalista e todas suas formas de 
materialização dominavam quase toda 
superfície do planeta, 21, 22 as populações com 
modos de vida tradicional (indígenas, 
quilombolas, comunidades rurais e mesmo 
nas periferias dos centros urbanos) foram 
deixadas à margem do desenvolvimento. 11, 

15,22 Além do mais, as representações das 
medicinas tradicionais foram consideradas, 
por muito tempo, como objetos exóticos, 
desprovidos de coerência e eficácia, 
característicos de sociedades e culturas 
atrasadas, sendo destinadas a desaparecer 
com a implementação e disseminação da 
medicina ocidental, 21, 23 principalmente por 
suas diferentes formas de manifestação, 
exercidas por curandeiros, conhecedoras de 
plantas, raizeiros, entre outros.6,7  

No convívio com o ambiente e como 
estratégia de sobrevivência, os agricultores e 
as populações tradicionais do Brasil 
incorporaram elementos da paisagem 
florestal a sua rotina produtiva, de forma a 
obter recursos para o consumo da própria 
família, suprir necessidades nas atividades 
produtivas e obter renda durante o ano todo, 
sazonalmente ou eventualmente.4, 10 O uso 
regional dos recursos nativos está fortemente 
associado às comunidades locais, sobretudo 
em pequenas propriedades agrícolas, e 
comunidades caiçaras, quilombolas e 
indígenas, 25 especialmente no que se refere 
ao uso desses recursos para fins energéticos 
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(lenha), para o consumo esporádico de frutas, 
além do uso de plantas para fins ornamentais 
e medicinais.24, 25 Nesses casos, devido à 
disponibilidade de matéria prima, as plantas 
medicinais são geralmente cultivadas em 
hortas, quintais ou coletadas em mata, ao 
conhecimento acumulado de antepassados. 
20, 25 Devido à precariedade de assistência 
médica convencional, são as plantas na 
maioria das vezes, o único recurso disponível 
para o tratamento de doenças. 11,25 O 
conhecimento em comunidades tradicionais 
(o saber) aparece sempre ligado ao seu 
aspecto prático (o fazer). Ou seja, os saberes 
estão interligados à vivência e à interferência 
real no ambiente que a comunidade ocupa, 
sendo muitas vezes, essa ação o fator de 
origem e surgimento de novos saberes. 11,16 O 
que se sabe, possui sempre algum objetivo e 
resultado práticos, não existindo 
discriminação entre saber teórico e saber 
prático, sendo ambos adquiridos ao mesmo 
tempo, na medida em que as crianças 
participam das tarefas cotidianas da 
comunidade e absorvem, aos poucos, 
explicações verbais e codificações sobre seu 
fazer, enquanto aprendem como fazê-las. 
10,11,16 Tais comunidades, na maioria das 
vezes, são formadas por grupos familiares 
que abrigam um conhecimento próprio, 
repassado entre as gerações familiares, com 
particularidades que ficam restritas àquele 
grupo, à sua cultura e a forma como realizam 
o cuidado à saúde. 15,16,23 Esse tipo de contato 
familiar, muito comum em comunidades 
rurais onde a agricultura familiar é vigente, 
valoriza o convívio diário entre as gerações, 
onde são repassados não apenas os aspectos 
vinculados à sustentabilidade do sistema de 
produção, mas são incorporados também, 
questões relativas ’às crenças, a valores e ao 
seu meio cultural.15,25 O conhecimento do 
modo pelo qual diferentes sociedades 
humanas relacionam-se com o ambiente 
circundante tem papel fundamental no 
acesso à socialização do conhecimento 
tradicional à medida que, na busca do resgate 
do conhecimento popular, esses saberes vão 
sendo registrados e sistematizados.21, 25,27 

Esse tipo de levantamento tem sido 
relevante, pois, além de refletir a relação 
humana com o ambiente em determinado 

tempo e lugar, poderá subsidiar planos de 
manejo, 27, 28 que visem a conservação 
diversidade biológica, bem como, tornar 
acessíveis esses tipos de saberes às futuras 
gerações, possibilitando inclusive, a 
realização de novos estudos.28, 29 Todos esses 
elementos passíveis de estudo, são 
importantes ao esclarecimento das 
concepções e práticas relativas à saúde e 
doença em uma comunidade.22,23 No sentido 
de promoção do resgate de “saberes” 
tradicionais e sua aplicabilidade científica, 23, 

26 a Etnobotânica e a Etnofarmacologia de 
plantas medicinais tradicionais são 
ferramentas importantes para que esses 
aspectos sejam levados em consideração, 
visto que tais sistemas não buscam somente 
uma listagem de plantas, 15,22 mas também 
contribuir com o processo de pesquisa de 
substâncias bioativas, e, além disso, elucidar 
os elementos (materiais ou simbólicos) 
constitutivos e característicos das concepções 
e práticas terapêuticas locais. 22,26 

 
Abordagem Etnobotânica e 
Etnofarmacológica 
 
O termo Etnobotânica foi cunhado em 1895, 
pelo botânico taxonomista John W. 
Harshberger, da Pennsylvania University30. A 
etnobotânica é uma disciplina muito antiga, 
visto que o conhecimento sobre plantas úteis 
remonta à própria existência da humanidade. 

31 Compreende o estudo das sociedades 
humanas, passadas e presentes, e suas 
interações ecológicas, genéticas, evolutivas, 
simbólicas e culturais com as plantas. 30,31 A 
investigação etnobotânica pode 
desempenhar funções de grande importância 
como reunir informações acerca de todos os 
possíveis usos de plantas, como uma 
contribuição para o desenvolvimento de 
novas formas de exploração dos ecossistemas 
que se oponham às formas destrutivas 
vigentes.32, 33 

Os conhecimentos e tecnologias tradicionais, 
enriquecidas pelo conhecimento científico 
ocidental, podem ser desenvolvidos, dentro 
de programas regionais de desenvolvimento, 
entendendo-se este não somente como um 
novo estilo de desenvolvimento mais 
racional, “ecologicamente” falando, mas 
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como parte de uma estratégia política para o 
intercâmbio social.22,34,35 

No Brasil, com o desenvolvimento das 
ciências naturais e, posteriormente da 
antropologia, o estudo das plantas e seus 
usos por diferentes grupos humanos passou a 
ter outra visão.30, 31 Estudos etnobotânicos 
indicam que as pessoas afetam a estrutura de 
comunidades vegetais e paisagens, a 
evolução de espécies individuais, a biologia 
de determinadas populações de plantas de 
interesse, não só sob aspectos negativos, 
como comumente se credita à intervenção 
humana, mas também beneficiando e 
promovendo recursos manejados.31,33,36 Estes 
estudos, quando desenvolvidos em 
comunidades rurais, que ocupam áreas com 
grande diversidade biológica, 28 podem 
fornecer dados importantes sobre plantas 
medicinais, alimentícias e com outros fins, 
ampliando as possibilidades de 
aproveitamento dos recursos associados à 
conservação da biodiversidade.28, 29,36 Se no 
seu início, a Etnobotânica tinha um caráter 
mais restrito, estudando as inter-relações 
entre as plantas com as sociedades ditas 
“primitivas”, com o passar do tempo,34 o foco 
de sua investigação expandiu-se, fazendo 
parte agora não somente as sociedades 
indígenas, mas também outras sociedades 
tradicionais e industriais e suas relações 
estabelecidas com a flora.12,18 No caso das 
investigações etnobotânicas, a classificação 
das plantas só possui sentido se for 
construída a partir de várias práticas sociais, 
como o cultivo da terra, a preparação de 
comida, remédios e cosméticos ou para a cura 
de doenças.32, 37 Pesquisas nesta área 
facilitam a determinação de práticas 
apropriadas ao manejo da vegetação com 
finalidade utilitária, pois empregam os 
conhecimentos tradicionais obtidos para 
solucionar problemas comunitários ou para 
fins conservacionistas.3,38 Podem também 
subsidiar trabalhos sobre uso sustentável da 
biodiversidade através da valorização e do 
aproveitamento do conhecimento empírico 
das sociedades humanas, a partir da definição 
dos sistemas tradicionais, incentivando a 
geração de conhecimento científico e 
tecnológico voltados para o uso sustentável 
de plantas medicinais e fitoterápicas.2,21,22 O 

uso da expressão sistema tradicional não 
implica admitir que se trata de um sistema 
estático ou uma forma de retardo cultural, 
que não responde ou contrasta com a 
racionalidade e a modernidade. 21 A 
coexistência de vários sistemas de saúde 
usados no mundo todo e sua utilização por 
diversas classes sociais são evidências 
consideráveis de que a interação é dinâmica, 
levando a alterações em todos os sistemas 
que coexistem. 22 Na estratégia 
etnofarmacológica, é de absolutamente 
fundamental que se compreendam os 
conceitos do sistema do qual se obtêm as 
informações; observações não 
contextualizadas são cientificamente 
inúteis.19,22 Estudos etnobotânicos e 
etnofarmacológicos são importantes uma vez 
que o território brasileiro abriga uma das 
floras mais ricas do globo, da qual 99,6% é 
desconhecida quimicamente 28, onde a 
intensificação dos trabalhos leva ao 
conhecimento de propriedade e de novas 
espécies, que são utilizadas, 19 podendo servir 
como instrumento para delinear estratégias 
de utilização terapêutica e conservação das 
espécies nativas e seus potenciais.19,22 A 
domesticação, a produção, os estudos 
biotecnológicos e o melhoramento genético 
de plantas medicinais podem oferecer 
vantagens, 34, 35 uma vez que torna possível 
obter uniformidade e material de qualidade 
que são fundamentais para a eficácia e 
segurança.26,39 Mesmo assim, as pesquisas 
científicas que visam à validação do uso de 
plantas medicinais e fitoterápicas.13, 40 Neste 
contexto, o uso tradicional pode ser encarado 
como uma pré-triagem quanto à propriedade 
terapêutica (isso não implica em admitir que 
plantas medicinais ou remédios caseiros 
sejam destituídos de toxicidade) As 
investigações, de cunho científico, visam à 
formulação de hipóteses quanto às atividades 
e às substâncias ativas responsáveis pelas 
ações terapêuticas relatadas, o que seria o 
método etnofarmacológico.18,19,22 Como 
estratégia na investigação de plantas 
medicinais, a abordagem etnofarmacológica 
consiste em combinar informações 
adquiridas junto a usuários da flora medicinal 
(comunidades e especialistas tradicionais), 
com estudos químicos e farmacológicos.19,22 
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Como estratégia para investigação de plantas 
medicinais, a abordagem etnofarmacológica 
consiste em combinar informações 
adquiridas junto a comunidades locais que 
fazem uso da flora medicinal com estudos 
químico/farmacológicos, 19,22 realizados em 
laboratórios especializados e programas de 
pesquisa e desenvolvimento em plantas 
medicinais e fitoterápicas. O isolamento dos 
metabólitos especiais de plantas constitui um 
trabalho de pesquisa que pode levar a 
produtos de relevância para a farmacologia, 
para a quimiotaxonomia e para agricultura, 
principalmente no que se refere à segurança 
alimentar. 19,22,41 No Brasil, há cerca de 55 mil 
espécies vegetais com potencial para o 
desenvolvimento farmacoterapêutico.3,13 

Apesar disso e de toda a diversidade de 
espécies existentes, o potencial de uso de 
plantas como fonte de novos medicamentos 
é ainda pouco explorado. Entre as 250 mil e 
500 mil espécies de plantas estimadas no 
mundo, apenas pequena percentagem tem 
sido investigadas fitoquimicamente,13,22 fato 
que ocorre também em relação às 
propriedades farmacológicas, nas quais, em 
muitos casos, existem apenas estudos 
preliminares.13,22,42 A abordagem das plantas 
medicinais, a partir da adoção por sociedades 
autóctones de tradição oral, pode ser útil na 
elaboração de estudos farmacológicos, 
fitoquímicos e agronômicos sobre elas, 
evitando perdas econômicas e de tempo e 
demonstrando que é possível planejar a 
pesquisa a partir do conhecimento tradicional 
sobre plantas medicinais, consagrado pelo 
uso contínuo nas sociedades 
tradicionais.3,10,11,42 A medicina tradicional 
visa a frequentemente restaurar o equilíbrio 
usando plantas quimicamente complexas ou 
misturando diversas plantas diferentes a fim 
de maximizar um efeito sinergético ou 
melhorar a probabilidade de interação com 
um alvo molecular relevante.3 Esse tipo de 
tratamento é extremamente importante para 
os países em desenvolvimento, onde as 
plantas medicinais são amplamente utilizadas 
na Atenção Primária à Saúde (APS).1,13 

 
A importância da Fitoterapia no Sistema 
Único de Saúde (SUS) 
 

Historicamente, as plantas medicinais são 
importantes como fitoterápicos e na 
descoberta de novos fármacos, estando no 
reino vegetal a maior contribuição de 
medicamentos.19,22 O termo fitoterapia foi 
dado à terapêutica que utiliza os 
medicamentos cujos constituintes ativos são 
plantas ou derivados vegetais, e que tem a 
sua origem no conhecimento e no uso 
popular. As plantas utilizadas para esse fim 
são tradicionalmente denominadas 
medicinais.44 O uso de fitoterápicos com 
finalidade profilática, curativa, paliativa ou 
com fins de diagnóstico passou a ser 
oficialmente reconhecido pela OMS em 1978, 
quando recomendou a difusão mundial dos 
conhecimentos necessários para o seu uso. 8,9 

Considerando-se as plantas medicinais 
importantes instrumentos da Assistência 
Farmacêutica1,2, vários comunicados e 
resoluções da OMS expressam a posição do 
organismo a respeito da necessidade de 
valorizar o uso desses medicamentos, no 
âmbito sanitário, e recomenda que tanto as 
políticas nacionais como a regulamentação 
para os produtos oriundos das práticas 
tradicionais contemplem, entre outros, os 
conceitos de Medicina Tradicional (MT) e 
Medicina Complementar/Alternativa 
(MCA).1,2,45 No SUS, as ações/programas com 
plantas medicinais e fitoterapia, distribuídos 
em todas as regiões do País, ocorrem de 
maneira diferenciada, com relação aos 
produtos e serviços oferecidos e, 
principalmente, às espécies de plantas 
medicinais disponibilizadas, em virtude dos 
diferentes biomas.8,9 Os estudos sobre 
programas e ações de fitoterapia 
demonstram que a inserção de fitoterápicos 
e plantas medicinais na atenção primária à 
saúde melhorou o acesso a outras 
possibilidades terapêuticas, além dos 
medicamentos de síntese, fortaleceram a 
implementação de políticas públicas, o 
desenvolvimento local e promoveram o 
resgate do saber tradicional da população.9,43 

Adicionalmente, tal inserção estimulou 
profissionais de saúde a organizar ações de 
educação em saúde e ambiental, além de 
ações intersetorais (parceria com agricultura, 
educação, meio ambiente).8,9,43 Atualmente, 
os principais instrumentos norteadores para 
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o desenvolvimento das ações/programas 
com plantas medicinais e fitoterapia são: a 
Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares no SUS (PICS), com 
diretrizes e linhas de ação para “Plantas 
Medicinais e Fitoterapia no SUS”, e a “Política 
Nacional de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos” (PNPMF)1-3, com abrangência à 
elaboração/ adequação do marco regulatório 
e incentivo à pesquisa para plantas 
medicinais, priorizando a biodiversidade do 
país o desenvolvimento de tecnologias e 
inovações nas diversas fases da cadeia 
produtiva.8,9 O Programa Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicas (PNPMF) incentiva 
a pesquisa com plantas, exóticas adaptadas 
ou nativas, incluídas na Relação Nacional de 
Fitoterápicos (RENAFITO), subsidiada por 
estudos e pesquisas em desenvolvimento e 
inovação de produtos principalmente no 
setor agroindustrial.2 Os critérios, para 
inclusão na RENAFITO, são: i) ser uma espécie 
da flora brasileira não ameaçada de extinção; 
ii) ter distribuição por diversos biomas 
brasileiros; iii) possuir evidências de 
segurança e eficácia; iv) registro na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); v) 
ser fitoterápicos de uso na atenção básica e 
vi) ser produzido com plantas exóticas 
adaptadas ou nativas.1-3 Com o intuito de 
fortalecer pesquisas com plantas medicinais 
nativas prioritárias e disponibilizar estas 
informações, o Ministério da Saúde (MS) 
publicou, em fevereiro de 2009, a Relação 
Nacional de Plantas Medicinais de Interesse 
ao SUS (RENISUS).2 Esta lista é composta de 
71 espécies vegetais, para as quais são 
priorizadas pesquisas e investimento, com 
intuito de que as mesmas sejam utilizadas 
com segurança e eficácia nas suas diferentes 
formas de apresentação: material vegetal in 
natura, material vegetal seco, medicamentos 
manipulados e industrializados. 2-3 A 
comprovação de segurança e eficácia pode 
ser feita com base em literatura de uso 
tradicional ou estudos científicos com a 
espécie vegetal.3 A fitoterapia é uma prática 
complementar em saúde das mais conhecidas 
e utilizadas nos serviços públicos no Brasil, ao 
contrário do que podemos pensar. 
Observamos, em alguns municípios 
brasileiros, interesse cada vez maior dos 

profissionais de saúde no sentido de serem 
capacitados na área, pois todos ambicionam 
melhorar dia a dia seu trabalho na saúde, 
adquirindo novas ferramentas.46 No SUS, com 
a expansão da Estratégia Saúde da Família 
(ESF), como movimento estruturante da 
atenção básica, abriu-se importante espaço 
de trabalho para a Fitoterapia1,43,46 pelos 
fundamentos e princípios desse nível de 
atenção/estratégia e pela característica da 
prática da fitoterapia, que envolve interação 
entre saberes, parcerias nos cuidados com a 
saúde, ações de promoção e prevenção na 
Atenção Primária (AP).8,9 De forma 
complementar, as ações da fitoterapia 
promovem o fortalecimento do vínculo dos 
usuários e da comunidade com as equipes do 
Programa da ESF, a participação popular, a 
autonomia dos usuários e o cuidado integral 
em saúde.8,43 Nesse sentido, a ampliação da 
cobertura da AP nas diversas regiões e biomas 
denota potencial para o desenvolvimento de 
ações com plantas medicinais e fitoterapia 
nos serviços de saúde, nos diversos níveis de 
complexidade em que a fitoterapia pode ser 
ofertada.8,9,43 Na Alemanha, a maior parte dos 
fitoterápicos, além dos usados para 
automedicação, é prescrita por médicos de 
Família e em situações clínicas nas quais o 
diagnóstico não pode, em 50% delas, ser 
totalmente estabelecido no consultório, fato 
que estimularia os profissionais médicos a 
valorizarem outros elementos do fazer 
clínico, como estilo de vida e necessidade de 
alívio do sofrimento, com menor malefício 
possível em termos de reações adversas e 
efeitos colaterais, especialmente junto a 
pessoas idosas.47 Em situações assim, naquele 
país, o profissional com frequência lança mão 
da fitoterapia, e esse mesmo desejo vemos 
crescer em nosso país.43,46 Portanto, o acesso 
da população à prática e aos benefícios da 
fitoterapia na atenção básica torna-se campo 
fértil para o desenvolvimento de suas 
potencialidades de forma multiprofissional, 
assim como abre leque de possibilidades e 
vantagens. A aproximação entre os 
trabalhadores da saúde e as comunidades 
torna a relação mais horizontal, reforçando o 
papel da atenção primária, como primeiro 
contato do usuário com o SUS, assim como a 
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ampliação das ofertas de cuidado favorece o 
princípio da integralidade em saúde. 8,9 
 
Considerações finais 
 
A Etnobotânica e Etnofarmacologia são 
importantes ferramentas no resgate de 
saberes tradicionais e sua aplicabilidade 
científica, aliando informações adquiridas 
junto a usuários da flora medicinal 
(comunidades e especialistas tradicionais), 
com estudos químicos e farmacológicos. 
Estes sistemas tomam ainda uma importância 
maior, quando estudos relatam que muitos 
destes conhecimentos tradicionais estão 
sendo perdidos ao longo do tempo, seja pelo 
extermínio de alguns povos que não deixaram 
registros escritos, seja pela introdução de 
novos hábitos pelas sociedades modernas. 
Estudos sobre programas e ações de 
fitoterapia demonstram que a inserção de 
fitoterápicos e plantas medicinais na atenção 
primária à saúde melhorou o acesso a outras 
possibilidades terapêuticas, além dos 
medicamentos de síntese, fortaleceram a 
implementação de políticas públicas, o 
desenvolvimento local e promoveram o 
resgate do saber tradicional da população, 
contribuindo, assim, para socialização da 
pesquisa científica e desenvolvimento da 
visão crítica tanto dos profissionais quanto da 
população sobre o uso adequado de plantas 
medicinais e fitoterápicas. 
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 Abstract 
Objective: To demonstrate the importance of Ethnobotany and 
Ethnopharmacology, as traditional practices and 
bioprospecting of Herbal Medicine for the Health System. 
Methods: This is a bibliographic database in information 
sources, using descriptors such as search strategy. Results: 
Ethnobotany and Ethnopharmacology represent strategies to 
the rescue of scientific and technological knowledge toward 
the sustainable use of medicinal plants. Conclusion: The 
inclusion of herbal medicine in primary care in the Unified 
Health System, qualifies access, strengthening the 
implementation of public policies on health. 
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Introduction 
 
Brazil has great potential for the development 
of phytotherapies, since it holds the world’s 
greatest vegetal and social diversity. The use 
of medicinal plants was linked to traditional 
popular knowledge and to technology 
foresight1-3, in order to scientifically validate 
such knowledge. The use of these plants 
means producing and reproducing knowledge 

fields and practices originated from different 
cultures and from the social and productive 
organization within traditional communities. 
The use of plant species in order to treat and 
cure diseases was perpetuated throughout 
the history of civilization. As for the 
importance given by primitive men to plants, 
sorcerers were considered to be Gods’ 
intermediaries with men; they had the task of 
healing sicknesses. There practices linked 
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magic, religion and empirical health practices 
such as the use of medicinal plants4-6, which 
were seen as therapeutic resource in many 
communities and ethnic groups6,7. Popular 
observations and scientific investigations on 
the use and the effectiveness of medicinal 
plants from all over the world highlight the 
practice of consuming phytotherapeutic 
products and it validates the information 
gathered over the centuries7-9. 
Ethnobotany and Ethnopharmacology are 
considered to be important tools to rescue 
the traditional knowledge from past and 
present human societies, and their ecological, 
genetic, evolutionary, symbolic and cultural 
interactions with plants as well as with the 
development of the scientific and 
technological knowledge on the sustainable 
use of natural resources10,11. 
Brazil has faced many advances over the last 
decades regarding phytotherapy regulation 
and its acceptance as a therapeutic strategy 
available in the Primary Healthcare System 
(SUS – Sistema Único de Saúde). The 
formulation and implementation of public 
policies to support the enhancement of 
knowledge on traditional and scientific 
medicinal plants and on their use in the 
primary healthcare by the Public Healthcare 
System represents the regulatory framework 
and the incentive towards research on 
medicinal plants and phytotherapy. These 
policies prioritize biodiversity, technology 
development and innovations in different 
supply chain stages countrywide. Such fact 
led to the current revision study, since it aims 
to demonstrate the importance of 
Ethnobotany and Ethnopharmacology to the 
rescue of traditional practices and the 
Phytotherapy technological forecasting 
within the Primary Healthcare System (SUS – 
Sistema Único de Saúde). 
 
Methods 
 
A bibliographical survey of journal articles, 
theses and national dissertations was indexed 
in the following electronic databases: 
PubMed, Scopus, Web of Science, SciELO, 
Lilacs, Capes Thesis Portal and government 
websites (for relevant research on legislation 
regarding medicinal plants and 

phytotherapy), from Jan/1983 to Dec/2014. 
Keyword combinations and descriptors were 
used as search strategy: Ethnobotany and 
Ethnopharmacology; traditional knowledge 
and technological foresight; Phytotherapy. 
 
Medicinal Plants and Traditional Knowledge 
 
According to the World Health Organization 
(WHO) big part of the world's population trust 
in traditional methods related to daily 
healthcare. Approximately 80% of the 
population, mainly in the developing 
countries, relies on medicinal plant 
derivatives for its own healthcare. 
Approximately 25% of all medication 
prescriptions are formulations based on 
substances derived from plants or synthetic 
analogues or on their derivatives13,14. 
These medicine’s potentials are widely valued 
by the traditional population – regardless of 
the cultural aspects and the shared benefits 
resulting from such knowledge13,15. 
Numerous processes marked the art of 
healing through medicinal plants. However it 
is difficult to precisely delimit them, since, for 
a very long time, they have been associated 
to magical, mystical and ritualistic practices, 
fact that gave them vital importance in the 
traditional medicine11,14,15. Women were in 
charge of extracting plants’ active principles 
to be used in healing diseases in Brazilian 
tribes. 
As individuals become able to fulfill their 
survival needs, they start setting up specific 
social roles to community members11,13. The 
main role was played by the “healer”, who 
had to zealously develop and keep a 
repertoire of secret substances and 
selectively transmit such knowledge to well-
prepared beginners15,16, 17.  

A series of cultural influences such as that 
from European, Indigenous and African 
colonizers led to popular knowledge. These 
influences were usually developed by cultural 
groups that intimately live in contact with 
nature and observe it closely on daily basis. 
These groups explore the potential of and 
keep the inherited knowledge alive due to 
systematic and constant experimentation. 
They believe that these plants are a feasible 
alternative for treating diseases or for health 
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maintenance11,18,19. Oral transmission is the 
only way to keep such knowledge; it deals 
with the direct contact between youngsters 
and the elderly within a certain community; 
such fact demands intense and long family 
contact throughout generations10,11. 
Brazil was essentially rural up to the mid-
twentieth century and presented extensive 
use of medicinal flora, both native and 
introduced20,21. However, in many of its 
locations, where modernization had been 
more forcefully introduced, the familiarity 
with medicinal flora no longer exists, due to 
changes on the acceptance of traditional 
values by youngsters who started seeing the 
popular knowledge as old-fashioned and 
derogatory10,11. Industrialization onset and 
the increasing urbanization put the 
traditional knowledge in second place 
because of external economic and cultural 
pressures20,21. There were also changes in life, 
values and logic concepts during the 
socialization process. Such changes were 
associated with social transformations and, as 
a consequence, they devalued such 
traditional practices.15,21 Traditional 
knowledge was lost over time, since 
individuals left no written records of them. 
New social habits always prioritize foreign 
information and ease access to modern 
medicine services. Thus, new social habits 
lead to the displacement of local residents 
from their natural environments to urban 
areas11,15. 
During the second half of the twentieth 
century, the environmental issues gained 
ground in international panels. However, a 
strong insurgency process involving other 
actors struggled for "nature defense" or 
"sustainable development"; it came along 
with the popularization of the 
environmentalist movement. The undertaken 
political efforts still fail to satisfactorily 
respond to the current conflicts in everyday 
life1,8,21. As the capitalist model and all forms 
of materialization have dominated almost the 
entire globe21,22, populations living 
traditionally (indigenous, quilombolas, rural 
communities and the  periphery communities 
in urban centers) were left at the margins of 
development11,15, 22. Moreover, for quite a 
long time, traditional medicine 

representations were considered to be exotic 
objects deprived of coherence and efficiency. 
They featured  delayed societies and cultures 
sentenced to disappear due to the 
implementation and dissemination of the  
Western Medicine21,23, prior to these 
practices’ different manifestations performed 
by healers and plant “specialists”6,7. 
As they live in contact with the environment, 
farmers and Brazilian traditional communities 
incorporated forest landscape elements in its 
production routine as a survival strategy to 
get different resources for their own family 
consumption, to meet their productive 
activity needs and to seasonally or 
occasionally have an second income 
throughout the year 4,10. The regional use of 
native resources is strongly associated to local 
communities, small farms, caiçaras, 
quilombolas and indigenous communities25. 
They use these resources for energy purposes 
(firewood), for seasonal fruit and plants 
consumption, for ornamental and for 
medicinal purposes24,25. Due to the 
availability of raw materials, medicinal plants 
are usually grown in gardens, backyards or 
collected in the woods, as the ancestors used 
to do20,25. The precariousness of conventional 
medical care made plants the only resource of 
disease treatment available in most of the 
cases11,25. 
Knowledge in traditional communities often 
appears linked to its practicality. Thus, 
knowledge interconnects experiences and 
has real interference on community 
environment; most of the time it is the 
emergence source of new knowledge11,16. 
Awareness usually has some purpose and 
leads to practical results. There is no 
discrimination between theoretical and 
practical knowledge in these communities as 
both are acquired at the same time. Children 
participate in daily tasks, gradually absorb 
verbal explanations and codify them through 
their own doings10,11,16. These communities, in 
most cases, are family groups that hold their 
own knowledge and transfer it through 
generations, i.e., they transfer their features, 
culture and the way they deal with healthcare 
within their own group15,16,23. Such type of 
family contact is very common in rural 
communities where family agriculture is 
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effective and daily contact among 
generations is valued. They do not transfer 
just the aspects related to the sustainable 
production system, but also those associated 
to beliefs, values and the cultural 
environment15,25. 
The awareness about the way different 
societies deal with the surrounding 
environment plays a fundamental role in the 
access to socialized traditional knowledge in 
the extend that such awareness is recorded 
and systematized as an attempt to rescue the 
popular knowledge21,25,27. Surveys on this 
matter have been relevant and they come in 
addition to the reflection on the human 
relationship with the environment in a given 
time and place. Such surveys may support 
forest management plans 27,28 in order to 
achieve biodiversity conservation and to 
make these type of knowledge accessible to 
future generations and to further studies28,29. 
All the elements subjected to study are 
important to clarify concepts and practices 
related to health and disease healing in a 
certain community22,23. The Ethnobotany and 
Ethnopharmacology of traditional medicinal 
plants are important tools to ensure 
"knowledge" rescue by taking under account 
its traditional scientific applicability23,26. 
These two scientific fields seek a plant list15,22 
to help the research on bioactive substances 
and to clarify the constitutive and 
characteristic elements (material or symbolic) 
and concepts of local therapeutic 
practices22,26 
 
Ethnobotanical and Ethnopharmacological 
Approach 
 
The term “Ethnobotany” was criated in 1895 
by the botanical taxonomist John W. 
Harshberger, from Pennsylvania University 
(30). Ethnobotany is a very old discipline, 
since knowledge about useful plants dates 
back to the existence of humankind itself. 31 It 
is the study of the human past and present 
societies, their ecological, genetic, 
evolutionary, symbolic and cultural 
interactions with plants. 30,31 
The ethnobotanical investigation can play 
major roles such as gathering information 
concerning all possible plant uses, 

contributing to the development of new ways 
of ecosystem exploitation and opposing to 
the current destructive forms 32, 33. Traditional 
knowledge and Technologies - enriched by 
the western scientific knowledge - can be 
developed within regional programs. It must 
be understood not just as a new rational 
development style - in ecological terms -, but 
as part of a political strategy for social 
exchange.22,34,35 
The development of natural sciences and 
Anthropology in Brazil led to a new 
perspective in plant studies and to the use of 
medicinal plants by different human 
groups.30,31 Ethnobotanical studies indicate 
that people affect the structure of plant 
communities and landscapes as well as the 
evolution of individual species and the 
biology of certain plant populations of 
interest. The intervention is not always 
negative, as it is commonly credited to human 
intervention, but it can be beneficial and 
promote manageable resources. 31,33,36 Such 
studies – whenever they are developed in 
rural communities that occupy high 
biodiversity areas, 28  can provide important 
data on medicinal plants, food and other 
items and it expands the potential use of 
resources associated to biodiversity 
conservation. 28,29,36 
Ethnobotany dealt with limited characters in 
its beginning.  It just studied the interrelation 
between plants and "primitive" societies. 34 
Its investigation focus had grown over time 
and nowadays integrates not only indigenous 
communities, but also other traditional and 
industrial societies and their relationships 
with the flora. 12,18 With regards to 
ethnobotanic investigations, plant 
classifications must have in mind several 
social practices such as land cultivation and 
food, medication and cosmetics used for 
disease treating. 32,37 
Researches in this field help determining 
appropriate practices of vegetation 
management as they employ acquired 
traditional knowledge to solve community 
problems as well to conservation 
purposes.3,38 They may also support studies 
on the sustainable use of biodiversity by 
valuing and using the empirical knowledge of 
human societies, since defining traditional 
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systems means encouraging the generation 
of scientific and technological knowledge on 
the sustainable use of medicinal and 
phytotherapic plants.2, 21,22 The expression 
“traditional system” does not mean that it is 
a static system neither a form of unresponsive 
cultural backwardness nor that it goes against 
rationality and modernity.21  
The coexistence of several health systems 
worldwide and their use by different social 
classes is substantial evidence that this 
interaction is essentially dynamic and leads to 
changes in all the coexisting systems.22 The 
ethnopharmacological strategy is absolutely 
essential to understand the concepts of the 
system in which information is obtained at, 
since non-contextualized observations are 
scientifically useless.19,22 Ethnobotanical and 
ethnopharmacological studies are important, 
once Brazil holds one of the globe’s richest 
flora, out of which 99.6% is chemically 
unknown28. Intensified studies lead to 
knowledge on the properties of new species 
that are already in use. Such species may 
become instruments to draw therapeutic use 
strategies and to preserve native species and 
their potentialities.19,22 Domestication, 
biotechnological production studies and the 
genetic enhancement of medicinal plants 
may promote advantages,34,35 since such 
procedures enable achieving uniformity and 
high quality materials that are fundamental to 
research effectiveness and safety.26,39 
However, scientific research still aims to 
validate the use of medicinal and 
phytotherapic plants.13,14 Therefore, the 
traditional use can be viewed as the pre-
screening of therapeutic properties; such fact 
does not imply admitting that medicinal 
plants nor homemade remedies are deprived 
of toxicity. The scientific investigation called 
ethnopharmacological method aims to 
formulate hypotheses about active 
substances responsible for already reported 
therapeutic actions.18,19,22 
The ethnopharmacological approach is a 
strategy for medicinal plant research and it 
consists on combining information acquired 
from medicinal flora users (communities and 
traditional “specialists”) and on 
chemical/pharmacological studies19,22 
conducted in specialized laboratories as well 

as on medicinal and phytotherapic plant 
research and on development programs. The 
isolation of plants’ special metabolites is a 
research study able to highlight relevant 
products to pharmacology, chemotaxonomy 
and to agriculture, particularly those used in 
food safety.19,22 41 Brazil hosts approximately 
55.000 plant species presenting 
pharmacotherapeutic potential.3,13 Despite 
the diversity of existing species, the potential 
use of plants as new medicine source is still 
underexplored. Among the estimated 
250.000-500.000 plant species in the world, 
only a small percentage of them have been 
phytochemically investigated.13,22 Such fact 
also concerns pharmacological properties, 
which, in most cases, just hold preliminary 
studies.13,22,42  Addressing medicinal plants 
used by oral tradition societies may be useful 
to the development of pharmacological, 
phytochemical and agronomic studies. Such 
use avoids economic and time losses and 
demonstrates that it is possible to plan a 
research by taking medicinal plants and the 
knowledge about them into 
consideration.10,11,42  

Traditional medicine often seeks to restore 
balance by using chemically complex plants or 
by mixing several different plants; it 
maximizes a synergistic effect or improves the 
probability of interaction with an important 
molecular target3. This type of treatment has 
extremely importance in developing 
countries where medicinal plants are widely 
used in the Primary Healthcare Units (APS - 
Atenção Primária à Saúde).1,13 
 
The importance of Phytotherapy in the 
Brazilian National Health System (SUS – 
Sistema Único de Saúde) 
 
Historically, medicinal plants are important 
phytotherapics and help the findings on new 
medicines; most medical contribution come 
from the vegetable kingdom.19,22 The term 
“phytotherapy” is given to treatments using 
plants or their derivatives as active 
component. These treatments result from 
popular knowledge and use plants 
traditionally called “medicinal plants”.44 
The use of phytotherapics with prophylactic, 
curative, palliative or diagnostic purposes 
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became officially recognized by the World 
Health Organization (WHO) in 1978, when it 
recommended the worldwide dissemination 
of the necessary knowledge for its use.8,9 By 
considering the medicinal plants as important 
Pharmaceutical Care instruments1,2, it is 
possible stating that many WHO 
announcements and resolutions express the 
organization’s position on the need to value 
the use of these medications within the 
sanitary scope. It also recommends that 
national regulation policies, regarding 
products derived from traditional practices, 
must follow the Traditional Medicine (TM) 
concepts and the 
Complementary/Alternative Medicine (CAM), 
among others.1,2,45 
Products and services offered by the National 
Health Care System (SUS - Sistema único de 
Saúde) such as medicinal plants and 
phytotherapy programs follow different 
procedures, since the available medicinal 
plant species are distributed (in all Brazilian 
regions) according to different biomes.8,9 
Studies about phytotherapy programs and 
actions show that phytotherapy and 
medicinal plants inclusion in primary 
healthcare units has improved the access to 
other therapeutic possibilities, besides the 
synthetic drugs. It strengthens the 
implementation of public policies, the local 
development and the rescuing of traditional 
knowledge based populations.9,43 Such 
inclusion encourages health professionals to 
organize health and environmental 
educational activities and to take 
intersectoral actions (agricultural, 
educational and environmental 
partnerships).8,9,43 
Currently, the main instruments used to guide 
the development of actions/programs 
involving medicinal plants and phytotherapy 
are: the National Policy on Integrative and 
Complementary Practices of the National 
Healthcare System (PNPIC-SUS – Política 
Nacional de Práticas integrativas e 
Complementares do Sistema Único de Saúde) 
and its guidelines regarding Medicinal Plants 
and Phytotherapy in the National Health Care 
System (SUS - Sistema único de Saúde)”; the 
"National Policy of Medicinal Plants and 
Phytotherapics” (PNPMF - Política Nacional 

de Plantas Medicinais e Fitoterápicos).1-3 
These actions/programs cover the 
development and adaptation of regulatory 
marks and encourage the research on 
medicinal plants. They prioritize biodiversity 
in the country and the development of 
technologies and innovations in different 
stages of the production chain.8,9 
The National Program for Medicinal Plants 
and phytotherapics (PNPMF - Programa 
Nacional de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicas) encourages researches 
involving adapted exotic or native plants 
included in the Brazilian National List of 
Phytotherapics (RENAFITO - Relação Nacional 
de Plantas Medicinais e Fitoterápicos). This 
list is subsidized by studies and research on 
product development and innovation, mainly 
in the agro-industrial sector2. RENAFITO 
inclusion criteria are: i) to be a Brazilian flora 
species out of extinction risk; ii) to be found in 
several Brazilian biomes; iii) to evidence 
safety and efficacy; iv) to be recorded in the 
Brazilian National Health Surveillance Agency 
(ANVISA-Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária); v) to be a phytotherapic used in 
primary care vi) to be produced with native or 
adapted exotic plants.1-3 
The Brazilian Ministry of Health (Ministério da 
Saúde-MS) published the Brazilian National 
List of Medicinal Plants of Interest to the 
Healthcare System (RENISUS - Relação 
Nacional de Plantas Medicinais de Interesse 
ao SUS)2 in February 2009, in order to 
strengthen the research on native medicinal 
plants and make this information available. 
The list consists of 71 plant species the 
research; investment on them are prioritized 
as well as their safe and effective use in 
different presentation forms: in natura 
vegetal material, dried plant, and pharmacy-
compounded and manufactured drugs.2-3 
Safety and efficacy proof is performed 
according to the traditional use listed in the 
literature or in scientific studies about these 
plant species.3 
Differently from what one may think, 
Phytotherapy is a complementary healthcare 
practice, although it is one of the most known 
and used in the Brazilian public services. The 
growing number of healthcare professionals 
willing to be trained in such area was noticed 
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in some Brazilian counties, since they all 
aspire to daily improve their work in the 
healthcare field and it acquires new tools.46 
The expansion of the “Family Health 
Strategy”(FHS) – a primary care structural 
movement in SUS (National Health System) - 
opened important workspace for  
Phytotherapy. 1,43,46 The program developed 
principles to be applied to this level of 
attention. Phytotherapy particular features 
involve the interaction among knowledge, 
healthcare partnerships, and promotion and 
prevention actions in primary care (PC).8,9 
Phytotherapic actions strengthen the bond 
among users, community and teams of the 
FHS Program,  as well as among popular 
participation, user’s autonomy and 
healthcare systems.8,43 Therefore, the 
expansion on the coverage of Primary Care in 
different regions and biomes indicates the 
potential for the development of medicinal 
plants and the adoption of phytotherapic 
actions in public health services where 
phytotherapy can be offered.8,9,43 Most herbal 
medicines used in Germany, besides those 
used for self-medication, are prescribed by 
family doctors due to clinical conditions that 
impair complete diagnosis (50% of the cases) 
in the office. Such fact encourages medical 
professionals to value other clinical work 
elements such as the patient’s lifestyle, the 
need for suffering relief, the less possible 
harm in terms of adverse reactions and side 
effects - especially among elderly.47 As for the 
aforementioned situation, in Germany the 
professional often uses phytotherapy and the 
same expectation is growing in Brazil.43,46 
Therefore, the access that the population has 
to phytotherapy practices and benefits in 
primary care becomes a fertile ground for the 
development of its potential within a 
multiprofessional field; therefore, it also 
opens a wide range of possibilities and 
advantages. The closeness between 
healthcare professionals and the community 
is an attempt to set a more horizontal 
relationship between them and it reinforces 
the role played by the primary care services - 
the first contact users have with SUS.  The 
expansion on healthcare offering leads to the 
principle of health integrality.8,9 
 

Final Considerations 
 
Ethnobotany and Ethnopharmacology are 
important tools to rescue traditional 
knowledge and its scientific applicability, 
since they combine information acquired 
from medicinal flora users (communities and 
traditional “specialists”) through chemical 
and pharmacological studies. These scientific 
fields become extremely importance when 
many of the herein mentioned studies 
reported that traditional knowledge is being 
lost over time, either due to the death of 
individuals who did not leave any written 
records or due to the introduction of new 
habits in modern societies. Studies on 
phytotherapic programs and actions show 
that phytotherapic and medicinal plants 
inclusion in primary healthcare improved the 
access to other therapeutic possibilities, 
besides the synthetic drugs. These studies 
have strengthened the implementation of 
public policies and the local development. 
They also rescued the traditional knowledge 
from old communities, thus helping to spread 
the scientific research and the development 
of a critical view from professionals and from 
the population about the proper use of 
medicinal plants and phytotherapics. 
 
References 
 
1. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares no SUS, PNPIC, SUS. (Série 
B. Textos Básicos de Saúde) Brasília (DF), 
2006. 
2. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, 
Tecnológica e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e 
Insumos Estratégicos Programa Nacional de 
Plantas Medicinal e Fitoterápicos. Brasília 
(DF), 2009. 
3. Sales MDC. Avaliação e caracterização de 
insumos bioativos da aroeira (Schinus 
terebinthifolius Raddi) com potencial 
econômico para o desenvolvimento 
tecnológico de bioprodutos [Tese de 
Doutorado]. Vitória (ES): Programa de Pós-
Graduação em Biotecnologia, Universidade 
Federal do Espírito Santo (UFES), 2013. 



2 

 

4. Alvim NAT, Ferreira, MA, Cabral, IE, Filho 
Almeida, AJ. O uso de plantas medicinais 
como recurso terapêutico: das influências da 
formação profissional às implicações éticas e 
legais de sua aplicabilidade como extensão da 
prática de cuidar realizada pela enfermeira. 
Rev Latino-am Enfermagem. 2006; 14(3): 316-
23. 
5. Calixto, JB. Twenty-five years of research 
on medicinal plants in Latin America: a 
personal view. J. Ethnopharmacol. 2005; 100 
(1-2): 131-4. 
6. Maciel MAM, Pinto AC, Veiga Jr. VF, 
Grynberg NF, Echevarria A. Plantas 
medicinais: a necessidade de estudos 
multidisciplinares. Quím Nova. 2002; 25(3): 
429-38. 
7. Albuquerque UP, Lucena RFP. Métodos e 
técnicas na pesquisa etnobotânica. Recife: 
Livro Rápido / NUPPEA, 2004. 
8. Rodrigues AG, Amaral ACF. Aspectos sobre 
o desenvolvimento da fitoterapia. In: Brasil. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Práticas integrativas e complementares: 
plantas medicinais e fitoterapia na Atenção 
Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 
p.13-16. 
9. Antonio GD, Tesser CD, Moretti-Pires RO. 
Fitoterapia na atenção primária à saúde. Rev 
Saúde Pública. 2014; 48(3): 541-53. 
10. Amorozo MC de M. A abordagem 
etnobotânica na pesquisa de plantas 
medicinais. In: Di Stasi LC (Org.). Plantas 
medicinais: arte e ciência. Um guia de estudo 
interdisciplinar. São Paulo: UNESP; 1996. p. 
47-68. 
11. Amorozo MCM. Uso e diversidade de 
plantas medicinais em Santo Antônio do 
Laverger, MT, Brasil. Acta Bot Bras. 2002; 16 
(2): 189-203. 
12. Albuquerque UP de. Etnobiologia e 
Biodiversidade. Recife: NUPEEA/ Sociedade 
de Etnobiologia e Etnoecologia, 2005. 
13. Gurib- Fakim A. Medicinal plants: 
traditions of yesterday. Mol Aspects Med. 
2006; 27: 1-93. 
14. Martins ER, Castro DM de, Castellani DC, 
Dias JE. Plantas Medicinais. Viçosa: UFV, 
2000. 
15. Coutinho DF, Travassos LMA, Amaral, 
FMM do. Estudo etnobotânico de plantas 

medicinais utilizadas em comunidades 
indígenas no estado do Maranhão - Brasil. 
Visão Acadêmica. 2002; 3(1): 7-12. 
16. Savastano MAP, Di Stasi LC. Folclore: 
conceitos e metodologia. In: Di Stasi LC (org.). 
Plantas medicinais: Arte e Ciência. Um guia de 
estudo interdisciplinar. São Paulo: EDUSP, 
1996. p. 37-45. 
17. Simões, CMO, Schenkel EP; Simon D. O 
guia decepar chora de ervas: 40 receitas 
naturais para sua saúde perfeita. Rio de 
Janeiro: Campus, 2001. 
18. Elisabetsky E. Etnofarmacologia de 
algumas tribos brasileiras. In: Ribeiro D. Suma 
etnológica brasileira. Petrópolis: Vozes; 1997. 
19. Elisabetsky E. New directions in 
ethnopharmacology. J. Ethnobiol. 1986; 6(1): 
121-8.  
20. Lorenzi H, Matos FJA. Plantas Medicinais 
no Brasil: nativas e exóticas. 2ªed. Nova 
Odessa: Plantarum, 2008. 
21. Luz MT. Cultura contemporânea e 
medicinas alternativas: novos paradigmas em 
saúde no fim do século XX. Physis. 2005; 
15(Supl.): 145-76. 
22. Elisabetsky E. Souza GC. Etnofarmacologia 
como ferramenta na busca de substâncias 
ativas. In: Simões, CMO, Schenkel EP, 
Gosmann G, Mello JCP, Mentz LA, Petrovick 
PR. Farmacognosia, da planta ao 
medicamento. 6ed. Porto 
Alegre/Florianópolis: UFRS, 2010. p. 107-22. 
23. Buchillet D. Introdução. In: Buchillet D. 
(org). Medicinas Tradicionais e Medicina 
Ocidental na Amazônia. Belém: CEJUP, 1991. 
p. 63-64. 
24. Coradin L, Siminski A, Reis A. Espécies 
nativas da flora brasileira de valor econômico 
atual ou potencial: plantas para o futuro – 
Região Sul. Brasília (DF), 2011. 
25. Meirelles L. Agricultura ecológica e 
agricultura familiar. [internet]. Ipê (RS): 
Centro Ecológico; 2002 [Acesso: 29mar15]. 
Crise ambiental, revolução verde e a busca de 
alternativas; [6p]. Disponível em: 
http://www.centroecologico.org.br/artigo_d
etalhe.php?id_artigo=10. 
26. Calixto JB. Efficacy, safety, quality control, 
marketing and regulatory guidelines for 
herbal medicines (phytotherapeutic agents). 
Braz J Med Biol Res. 2000; 33(2): 179-89. 



19 

 

27. Santos S. Um Estudo etnoecológico dos 
quintais de cidade de Alta Floresta – MT 
[Dissertação]. Cuiabá (MT): Universidade 
Federal de Mato Grosso, 2004. 
28. Gottlieb OR, Kaplan MAC, Borin MRMB. 
Biodiversidade. Um enfoque químico-
biológico. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1996. 
29. Ming LC, Carvalho I, Vasconcellos MC, 
Radomski MI, Costa MAG. (Eds.). Direito de 
recursos tradicionais: formas de proteção e 
repartição de benefícios. Botucatu: UNESP, 
2005. 157p. 
30. Albuquerque UP. Introdução à 
Etnobotânica. Recife: Bagaço, 2002. 87 p. 
31. Albuquerque UP de, Andrade L de HC. 
Conhecimento botânico tradicional e 
conservação em uma área de Caatinga no 
Estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil. 
Acta Bot Bras. 2002; 16(3): 273-85. 
32. Caballero NJ. Perspectivas para el que 
hacer etnobotânico en México. In: Barrera A 
(ed.). La etnobotánica: três puntos de vista y 
una perspectiva. Xapala: Instituto Nacional de 
Investigaciones sobre Recursos Bióticos, 
1983. p. 25-8. 
33. Davis EW. Ethnobotany: an old pratice, a 
new disciplina. In: Schultes RE, Reis S von 
(Eds.). Ethnobotany: Evolution of a Discipline. 
New York: Chapman &Hall, 1995. p. 40-9. 
34. Martin GJ. Ethnobotany – A method 
manual. New York: Chapman & Hall, 1995. 
35. Di Stasi LC. Plantas medicinais: arte e 
ciência. Um guia de estudo interdisciplinar. 
São Paulo: Editora da Universidade Estadual 
Paulista, 1996. 30p. 
36. Bortolotto IM. Etnobotânica nas 
comunidades do Castelo e Amolar, borda 
oeste do Pantanal Brasileiro [Tese de 
Doutorado]. Rio Claro (SP): Instituto de 
Biociências de Rio Claro, Universidade 
Estadual Paulista, 2006. 
37. Viertler RB. Métodos antropológicos 
como ferramentas para estudos em 
etnobiologia e etnoecologia. In: Amorozo 
MCM, Ming LC, Silva SMP da (Orgs.). Métodos 
de coleta e análise de dados em etnobiologia, 
etnoecologia e disciplinas correlatas. Rio 
Claro: UNES, 2002. p.11-29. 
38. Beck HT, Ortiz A. Proyecto etnobotánico 
de la comunidad Awá en el Ecuador. In: Rios, 
M, Pedersen HB (Eds.). Uso y Manejo de 
Recursos Vegetales. Memorias del “II 

Simposio Ecuatoriano de Etnobotánica y 
Botánica Economica, Quito”, 1997. p. 159-76. 
39. Ming LC, Hidalgo Ade F, Silva MAS da, Silva 
SMP da, Chaves FCM. Espécies Brasileiras 
com potencial alimentar: uso atual e desafios. 
In: Cavalcanti TB (Org.). Tópicos atuais em 
botânicas: Palestras convidadas do 51º 
Congresso Nacional de Botânica. Brasília: 
EMBRAPA, 2000. p. 268-73. 
40. Pinto EP P, Amorozo MCM; Furlana. 
Conhecimento popular sobre plantas 
medicinais em comunidades rurais de mata 
Atlântica-Itacaré, BA, Brasil. Acta Bot Bras. 
2006; 20(4): 751-62. 
41. Duarte MR, Toledo MG, Oliveira RB. 
Diagnose morfoanatômica de Aroeira 
(Schinus terebenthifolius Raddi, 
Anacardiaceae). Visão Acadêmica (Impresso) 
2006; 7(2): 1-14. 
42. Rates SMK. Plants as source of drugs. 
Toxicon. 2001; 39: 603-13. 
43. Rodrigues AG, Simoni C De, Machado GN. 
As plantas medicinais e fitoterapia no 
contexto da atenção básica/Estratégia Saúde 
da Família. In: Brasil. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Práticas 
integrativas e complementares: plantas 
medicinais e fitoterapia na Atenção Básica. 
Brasília: Ministério da Saúde; 2012. p.29-33. 
44. De Pasquale. A. Pharmacognosy: oldest 
modern science. J Ethnopharmacol. 1984; 11 
(S.l.): 1-6. 
45. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). 
National Policy on Traditional Medicine and 
Regulation of Herbal Medicines: report of a 
WHO Global survey. Geneve: WHO; 2005. 156 
p. 
46. Rodrigues AG, Barreto BB, Nascimento 
Júnior JM do, Costa KS, Torres, KR, Alves, 
RMS. Assistência e atenção farmacêutica com 
plantas medicinais e fitoterapia. In: Brasil. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Práticas integrativas e complementares: 
plantas medicinais e fitoterapia na Atenção 
Básica. Brasília : Ministério da Saúde, 2012. p. 
72-84. 
47. Schulz V, Hansel R, Tyler VE. Fitoterapia 
Racional. São Paulo: Ed. Manole, 2002. 
 



Salus J Health SCi. 2015; 1(1): 27-36 

27 

 

ARTIGO ORIGINAL 
 

Frequência de prescrição de fármacos considerados de uso 
potencialmente inapropriado em pessoas idosas 
 

Morelato RL1,*, Pacheco EO2, Laghi CR3, Juri LS4, Faé IS5 

 
1 Doutor, Professor Adjunto, Geriatria, Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia 
de Vitória - EMESCAM, Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória - HSCMV, Vitória-ES, Brasil 
2,3, 4 e 5 Acadêmico, Medicina, Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória 
- EMESCAM, Vitória-ES, Brasil 
 
Recebido em 18 de março de 2015 
Aprovado em 27 de março de 2015 
 

PALAVRAS-CHAVES 
Idoso; 
Polimedicação; Uso 
de Medicamentos; 
Prescrição 
Inadequada; Saúde 
do Idoso  
 

 Resumo 
Alguns medicamentos são considerados potencialmente 
inapropriados para idosos, devido às alterações na 
farmacocinética e farmacodinâmica que ocorrem no organismo, 
representando riscos que superam os benefícios. Utilizaram-se 
os critérios de Beers, de 2012, Screening Tool of Older Person's 
Prescription (STOPP) e Screening Tool to Alert to the Right 
Treatment (START). Verificou-se a prevalência do uso de 
medicamentos potencialmente inapropriados pelos idosos que 
frequentam o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória - 
ES, em estudo observacional, analítico, de delineamento 
transversal com amostra de 150 idosos, composta 
majoritariamente por mulheres, 70% (105), e uma média de 
72±7 (62-92) anos de idade. 52,7% (79) apresentavam uso de 
FPI, desses 34,7% (52), 12,7% (19) e 5,3% (8) dos pacientes 
faziam uso de um, dois ou três FPI, respectivamente. As 
comorbidades mais prevalentes foram hipertensão arterial 
sistêmica (82,6%), seguido de diabetes mellitus tipo 2 (23,3%). 
Destacaram-se a depressão quanto ao uso de fármacos 
potencialmente inapropriados, e a insuficiência cardíaca 
congestiva quanto à polifarmácia. A média de medicamentos 
prescritos foi de 4,69 por idoso.Verificou-se polifarmácia em 66 
idosos (44%). A maioria dos medicamentos potencialmente 
inapropriados atua no sistema nervoso central, depois no 
sistema cardiovascular. Isoladamente, o medicamento 
potencialmente inapropriado mais utilizado foi o ácido 
acetilsalicílico. Verificou-se associação entre polipatologias e 
polifarmácia com o uso de medicamentos potencialmente 
inapropriados. Diante disso, observou-se que os idosos 
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avaliados faziam uso regular de um elevado número de fármacos 
considerados potencialmente inapropriados e a associação com 
policomorbidades os tornavam vulneráveis a sofrerem eventos 
adversos graves prejudiciais à saúde. 
 

 
* Autor para correspondência 
E-mail: renato.morelato@emescam.br 
 
 
Introdução 
 
O envelhecimento populacional é 
considerado principal fator de risco para 
doenças. Sendo assim, com muita frequência 
os idosos são portadores de múltiplas 
doenças crônicas não transmissíveis. Por 
consequência fazem uso concomitante de 
muitos fármacos prescritos, caracterizando 
uma polifarmácia (PF), visto que mais da 
metade dos medicamentos do mundo 
ocidental são consumidos por indivíduos 
dessa faixa etária. 1 
O avanço da idade está ligado a mudanças no 
metabolismo das drogas, tanto na 
farmacodinâmica, quanto na 
farmacocinética, causadas pelo processo 
fisiológico do envelhecimento, representado 
pelas alterações de expressão genética, 
injúrias oxidativas, e disfunções 
mitocondriais.2 Tais mudanças estão 
associadas a um aumento da concentração 
sérica das drogas, redução de sua eficácia e 
um maior risco de eventos adversos e efeitos 
colaterais.3 
Uma falha observada nas pesquisas 
medicamentosas modernas é a rara seleção 
de idosos frágeis e/ou com comorbidades 
para as triagens clínicas, já que, na vida real, 
eles serão os que mais terão fármacos 
prescritos, muitas vezes de maneira 
potencialmente inadequada. Tal falha resulta 
na escassez de evidências clínicas de eficácia 
e danos do uso de medicações nesse grupo de 
pacientes, obrigando a classe médica a 
confiar exclusivamente em dados pós-
comercialização para determinar as 
consequências do uso de fármacos nesses 
paientesque. Consideração-chave para 
otimizar os resultados da medicação de 
idosos é conhecer o efeito do envelhecimento 
sobre o metabolismo das drogas.4 

Esta lacuna foi contemplada com a redação 
dos critérios de Beers, que tem dominado a 
literatura internacional, desde que foram 
descritos pela primeira vez em 1991.5 Tais 
critérios foram revistos em 1997, 2003 e mais 
recentemente em 2012 pela American 
Geriatrics Society (AGS) e para superar as 
falhas existentes foi descrito os critérios de 
Screening Tool of Older Person’s Prescription 
(STOPP) e Screening Tool to Alert to the Right 
Treatment (START), os quais foram 
estabelecidos juntos por um consenso de 
Delphi.6 Dentre as metas desses critérios, 
destacamos uma melhor seleção dos 
fármacos prescritos aos pacientes geriátricos, 
avaliação e orientação dos padrões da 
posologia, melhoria da qualidade de cuidados 
à pessoa idosa, menor gasto com 
medicamentos e utilização de dados 
epidemiológicos para pesquisas.7 
O presente estudo avaliou de forma 
observacional, através dos critérios de Bees e 
S START/STOPP, a presença de prescrição de 
fármacos potencialmente inapropriados 
(FPI’s) para idosos atendidos nos 
ambulatórios ou internados nas enfermarias 
em geral do Hospital Santa Casa de 
Misericórdia de Vitória (HSCMV). 
 
Métodos 
 
Estudo observacional, descritivo e analítico, 
de delineamento transversal de uma amostra 
(n= 150) de pessoas idosas (60 anos ou mais 
de idade) de ambos os sexos, em 
atendimento ambulatorial, ou internado nas 
enfermarias do Hospital Santo Casa de 
Misericórdia de Vitória – ES, definida por 
seleção aleatória em múltiplos setores do 
hospital, durante o período de outubro de 
2014 a fevereiro de 2015. 
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Os dados foram obtidos através de entrevista, 
com pacientes em consulta médica nos 
ambulatórios ou internados nas enfermarias 
da instituição, após elucidação dos objetivos 
do estudo e assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
aprovado previamente no CEP-EMESCAM. Os 
casos em que o paciente não apresentava a 
prescrição médica em mãos, que não se 
recordava das medicações que fazia uso, 
assim como seu acompanhante, ou que 
apresentava dúvida sobre os fármacos 
utilizados foram excluídos da análise. 
A variável dependente, fármacos 
potencialmente inapropriados (FPI), foi 
classificada empregando os critérios de 
Beers, revistos mais recentemente em 2012, 
e os critérios de STOPP e START.5,6 As variáveis 
independentes foram: idade, gênero, 
fármacos, polifarmácia (uso regular de cinco 
ou mais fármacos) e polipatologias (PP) 
(presença de três ou mais comorbidades). 
O cálculo amostral foi aleatório, por não 
existirem muitos estudos epidemiológicos no 
Brasil sobre  prescrição de fármacos 
potencialmente inapropriado para pessoa 
idosa; considerou-se que a amostra, por 
conveniência, de 150 pacientes, com idade 
igual ou superior a 60 anos, era 
representativa (51 pacientes internados nas 
enfermarias e 99 pacientes em atendimento 
ambulatorial). Para análise dos dados, foi 

empregada análise descritiva e para 
associação das variáveis, de acordo com sua 
distribuição, empregaram-se o teste qui 
quadrado e o teste de regressão logística, 
expressos por razões de chances no intervalo 
de confiança de 95%. Para análise dos dados 
o Sofware SPSS 2.0 para Windows foi 
utilizado. Foram considerados significantes 
valores de p≤ 0,05. 
 
Resultados 
 
Foram analisados 150 idosos, com amostra 
majoritariamente feminina de 70% (105), e 
em uma média de 72±7 (62-92) anos de 
idade. 52,7% (79) deles apresentavam uso de 
FPI, desses 34,7% (52), 12,7% (19) e 5,3% (8) 
dos pacientes faziam uso de um, dois ou três 
FPI, respectivamente. A PP esteve presente 
em 43,3% (65) da população e a PF em 44% 
(66). As mulheres apresentaram 56,2% (59) e 
46,7% (49) e os homens 44,4% (20) e 37,7% 

(17) de FPI e PF, respectivamente (2 =1,743, 
p = 0,21). 
Quando estratificado por faixa de idade 
encontramos, em relação aos FPI e PF, 
respectivamente: 60-69 anos (59), 52,4% (31) 
e 42,3% (25); 70-79 anos (66), 54,5% (36) e 
46,9% (31) e maiores de 80 anos (25), 48% 
(12) e 40% (10). Quando avaliada sua 
associação com faixa de idade (Tabela 1). 

 
 
Tabela 1: Teste de regressão logística (intervalo de confiança de 95%) em relação a faixa etária 
 

 
 
 
Evidenciamos uma média de 2,48 patologias 
por paciente. Há um total de 44 
comorbidades dentro da amostra avaliada, 
as que apresentaram maior frequência, em 
sequência, foram: hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) (124/82,6%), diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2) (41/23,3%), 
dislipidemia (30/20%) e neoplasias (27/18%), 
representadas na Tabela 2. 
 

 
 
 

 OD (IC 95%) P 

60 -69 anos de idade 1 - 

70 – 79 anos de idade 1,06 (0,41-2,75) 0,89 

Mais de 80 anos 1,20(0,47-3,05) 0,70 
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Tabela 2: Frequência das comorbidade 
 

*Doença do Refluxo Gastroesofágico 
 
 
Dentre elas, HAS, enfermidade de maior 
prevalência, apresentou 58,06% dos seus 
pacientes com FPI e 47,58% com PF. DM2, 
segunda comorbidade mais comum, possui 
números mais relevantes, em 70,73% dos 
casos apresentam PF ou FPI. A ICC se destaca 
pela maior relação com PF (88,89%)  
 
 
 

e a depressão é a comorbidades mais 
associada aos FPI’s, presentes em 88,89% dos 
seus enfermos (Tabela 3). Uma comparação 
entre PF e PP com FPI foi estudada, revelando 
uma associação, representada na Tabela 4. A 
tabela 5 apresenta os fármacos mais 
empregados por faixa etária. 
 
 
 

Tabela 3: Polifarmácia e fármacos potencialmente inapropriados por comorbidade 
 

 
 
 
 
 

Comorbidade Frequência (%) Comorbidade Frequência (%) 

HAS 124 (82,6%) 
Acidente Vascular Cerebral 
(AVC) 

9 (6,0%) 

DM2 41 (23,3%) Depressão 9 (6,0%) 
Dislipidemia 30 (20,0%) Arritmia 5 (3,3%) 
Neoplasias 27 (18,0%) Síndrome de Parkinson 5 (3,3%) 

Osteoporose 13 (8,7%) 
Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica (DPOC) 

4 (2,7%) 

Hipotireoidismo 13 (8,7%) Insuficiência Renal Crônica 4 (2,7%) 
Doença Arterial Coronariana 13 (8,7%) Labirintite 4 (2,7%) 
Artrose 12 (8,0%) Alzheimer 3 (2,0%) 
DRGE* 10 (6,7%) Outras 34 (22,7%) 
Insuficiência Cardíaca 
Congestiva (ICC) 

9 (6,0%)     

Comorbidade FPI (%) PF (%) Comorbidade FPI (%) PF (%) 
HAS 72 (58,1%) 59 (47,6%) AVC 5 (55,6%) 6 (66,7%) 
DM2 29 (70,7%) 29 (70,7%) Depressão 8 (88,9%) 6 (66,7%) 
Dislipidemia 19 (63,3%) 20 (66,7%) Arritmia 2 (40,0%) 2 (40,0%) 

Neoplasias 13 (48,2%) 7 (25,9%) 
Síndrome de 
Parkinson 

1 (20,0%) 4 (80,0%) 

Osteoporose 7 (53,9%) 7 (53,9%) DPOC 1 (25,0%) 2 (50,0%) 

Hipotireoidismo 6 (46,2%) 6 (46,2%) 
Insuficiência 
Renal Crônica 

3 (75,0%) 3 (75,0%) 

Doença Arterial 
Coronariana 

10 (76,9%) 11 (84,6%) Labirintite 1 (25,0%) 1 (25,0%) 

Artrose 5 (41,7%) 7 (58,3%) Alzheimer 2 (66,7%) 2 (66,7%) 
DRGE 8 (80,0%) 8 (80,0%) Outras 20 (58,8%) 17 (50,0%) 
ICC 7 (77,8%) 8 (88,9%)       
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Tabela 4: Associação polifarmácia e polipatologia com a prescrição de fármacos 
potencialmente inapropriados 

 

 
Tabela 5: Sistema orgânico, categoria terapêutica ou fármacos inapropriados prescritos por 

faixa etária 
 

 n (%) FPI ausente (%) FPI presente (%) p 

Polifarmácia 
Ausente 84 (56,0%) 54 (64,3%) 30 (35,7%) 

< 0,001 
Presente 66 (44,0%) 17 (25,8%) 49 (74,2%) 

Polipatologia 
Ausente 85 (56,7%) 50 (58,8%) 35 (41,8%) 

0,002 
Presente 65 (43,3%) 21 (32,3%) 44 (67,7%) 

FPI: SISTEMA ORGÂNICO OU 
CATEGORIA TERAPÊUTICA OU 
FÁRMACO 

60 - 69 anos(%) 70-79 anos(%) ≥ 80 anos (%) TOTAL (%) 

SISTEMA NERVOSO CENTRAL 16 (33,3%) 23 (47,9%) 7 (38,9%) 46 (40,4%) 

BENZODIAZEPÍNICO 11 (22,9%) 18 (37,5%) 7 (38,9%) 36 (31,6%) 
Clonazepam 5 (10,4%) 8 (16,7%) 2 (11,1%) 15 (13,2%) 
Diazepam 1 (2,1%) 5 (10,4%) 0 6 (5,4%) 
Bromazepam 1 (2,1%) 3 (6,3%) 2 (11,1%) 6 (5,4%) 
Alprazolam 3 (7,9%) 1 (2,5%) 1 (5,6%) 5 (4,4%) 
Cloxazolam 1 (2,1%) 0 1 (5,6%) 2 (1,8%) 
Lorazepam 0 0 1 (5,6%) 1 (0,9%) 
Flunitrazepam 0 1 (2,1%) 0 1 (0,9%) 

ANTIDEPRESSIVO TRICÍCLICO 3 (6,3%) 1 (2,1%) 0 4 (3,5%) 

Amitriptilina 3 (6,3%) 1 (2,1%) 0 4 (3,5%) 

ANTIPSICÓTICO 2 (4,2%) 4 (8,3%) 0 6 (5,4%) 

Haloperidol 1 (2,1%) 2 (4,2%) 0 3 (2,6%) 
Risperidona 1 (2,1%) 1 (2,5%) 0 2 (1,8%) 
Quetiapina 0 1 (2,5%) 0 1 (0,9%) 

CARDIOVASCULAR 13 (27,1%) 18 (37,5%) 10 (55,6%) 41 (36,0%) 

ANTIAGREGANTE PLAQUETÁRIO 9 (18,8%) 8 (16,7%) 5 (27,8%) 22 (19,3%) 

Ácido Acetilsalicílico* 9 (18,8%) 8 (16,7%) 5 (27,8%) 22 (19,3%) 

DIURÉTICO 2 (4,2%) 7 (14,6%) 2 (11,1%) 11 (9,7%) 

Espironolactona** 1 (2,1%) 3 (6,3%) 1 (5,6%) 5 (4,4%) 
Furosemida*** 1 (2,1%) 4 (8,3%) 0 5 (4,4%) 
Hidroclorotiazida 0 0 1 (5,6%) 1 (1,1%) 

ALFA AGONISTA 1 (2,1%) 0 1 (5,6%) 2 (1,8%) 

Metildopa 1 (2,1%) 0 1 (5,6%) 2 (1,8%) 

ANTIARRÍTMICO 0 1 (2,1%) 1 (5,6%) 2 (1,8%) 

Amiodarona 0 1 (2,1%) 1 (5,6%) 2 (1,8%) 
BLOQUEADOR DOS CANAIS DE 
CÁLCIO 

0 1 (2,1%) 1 (5,6%) 2 (1,8%) 

Amlodipina 0 1 (2,1%) 0 1 (0,9%) 
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*Em evidência de ulcera péptica, dose superior a 150 mg/dia, sem indicação de prevenção 
secundária 
** Dose superior a 25mg /dia, AINE’s, inibidores enzima conversora da angiotensina (IECA), 
bloqueadores dos receptores de angiotensina II (BRA) 
*** Primeira linha no tratamento de hipertensão arterial 
 
 
Discussão 
 
Os achados do presente estudo mostram que 
mais da metade dos idosos (52,7%) em 
atendimento ou hospitalizados faziam uso 
contínuo de medicamentos potencialmente 
inapropriados, o que pode resultar em 
PIMsactos negativos. De acordo com 
metanálise publicada recente por Sichieri et 
al. (2013), com amostra de 90.611 pacientes, 
foi revelado que os consumidores de FPI 
apresentaram maior risco para mortalidade, 
independentemente do tipo de fármaco, 
comorbidades ou polifarmácia.8 
Investigações prévias referentes à 
prevalência de FPI relatam valores entre 

21,7% e 48%.9-14. No entanto, a comparação 
entre os resultados é de difícil avaliação, 
tendo em vista que as prevalências em 
diferentes populações variam de acordo com 
o horário e local de coleta de dados, e, 
principalmente, de acordo com os critérios 
utilizados.15 Este estudo utilizou para 
detecção dos FPI uma somatória de forma 
complementar dos critérios de Beers de 2012 
e de STOPP e START; enquanto que a maioria 
das publicações epidemiológicas presentes 
na literatura utilizaram somente o critério de 
Beers de 2003, pelo fato de sua atualização, 
2012, ainda ser muito recente. 
A variabilidade dos resultados encontrados 
pode ser bem elucidada pela publicação de 

Nifedipina 1 0 1 (5,6%) 2 (1,8%) 

IECA 1 (2,1%) 0 0 1 (0,9%) 

Captopril + Enalapril 1 2,1%) 0 0 1 (0,9%) 

ALFA1 BLOQUEADORES 0 1 (2,1%) 0 1 (0,9%) 

Doxasozina 0 1 (2,1%) 0 1 (0,9%) 

MUSCULO ESQUELÉTICO 12 (25,0%) 2 (4,2%) 1 (5,6%) 15 (13,2%) 

AINES 9 (18,8%) 2 (4,2%) 0 11 (9,7%) 

Ibuprofeno 4 (8,3%) 0 0 4 (3,5%) 
Diclofenaco 2 (4,2%) 2 (4,2%) 0 4 (3,5%) 
Meloxicam 2 (4,2%) 0 0 2 (1,8%) 
Nimesulida 1 (2,1%) 0 0 1 (0,9%) 

CORTICOIDES 2 (4,2%) 0 1 (5,6%) 3 (2,6%) 

Prednisona 1 (2,1%) 0 1 (5,6%) 2 (1,8%) 
Hidrocortisona 1 (2,1%) 0 0 1 (0,9%) 

ALCALÓIDES 1 (2,1%) 0 0 1 (0,9%) 

Colchicina 1 (2,1%) 0 0 1 (0,9%) 

ENDÓCRINO 6 (12,5%) 4 (8,3%) 0 10 (8,8%) 

SULFONILUREIA 6 (12,5%) 4 (8,3%) 0 10 (8,8%) 

Glibenclamida 6 (12,5%) 4 (8,3%) 0 10 (8,8%) 

ANALGÉSICO 0 1 (2,1%) 0 1 (0,9%) 

OPIÓIDES/ OPIÁCEOS 0 1 (2,1%) 0 1 (0,9%) 

Codeína + Tramadol 0 1 (2,1%) 0 1 (0,9%) 

TOTAL 48 48 18 114 
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Gallagher et al. (2011), um paralelo dos FPI 
encontrados nas admissões de seis hospitais 
europeus de acordo com o critério utilizado, 
e foram obtidos 30,4% segundo Beers, 51,3% 
segundo STOPP e 59,4% de acordo com 
START.16 
A diferença de FPI por gênero não apresentou 
significância em nosso estudo, assim como 
em parte dos estudos revisados.17 No 
entanto, há divergência na literatura, já que 
outros estudos, e uma revisão bibliográfica 
revelaram uma maior prevalência para as 
mulheres.11,12,18 Seguindo o mesmo padrão, a 
PF não foi correlacionada significantemente 
com o sexo neste estudo. No entanto, houve 
uma tendência para um maior número médio 
de medicamentos prescritos para mulheres, 
assim como observou-se em outros países, e 
no Brasil.19 Como justificativa dos artigos para 
a maior prevalência de FPI e PF em mulheres, 
há questões de ordem biológicas, já que são 
mais expostas a problemas de saúde não 
fatais, e questões socioculturais, como uma 
maior preocupação quanto a sintomas físicos 
e psicológicos, além de frequentarem mais os 
serviços de saúde e estarem mais 
familiarizadas com os medicamentos.12 
O risco de FPI não sofreu influência estatística 
da faixa etária envolvida, embora tenha se 
verificado uma frequência discretamente 
maior nos maiores de 80 anos. Da mesma 
forma que no gênero, não há consenso na 
literatura, não se tem determinado se as FPI 
são mais ou menos frequentes à medida que 
os pacientes envelhecem. Diferentes estudos 
apontam para diferentes faixas etárias como 
as de maior e menor número de FPI.11 
Dentre as patologias analisadas, os 
portadores de depressão (88,8%), doença do 
refluxo gastroesofágico (80%), insuficiência 
cardíaca congestiva (77,7%), doença 
coronariana (76,9%) e diabetes mellitus (70%) 
apresentaram uma maior frequência de FPI. A 
depressão, com a maior taxa de FPI, tendo em 
vista que a maioria dos medicamentos do SNC 
destinada para o tratamento das mesmas, 
como benzodiazepínicos, antidepressivos 
tricíclicos e antipsicóticos, estão em sua 
maioria inclusos nos critérios de Beers como 
FPI. A PIMsossibilidade da comparação da PF 
e FPI por comorbidade com outros artigos é 

justificada pela ausência da mesma nos 
presentes estudos. 
Dos pacientes com FPI, 65,8% usavam apenas 
um fármaco, enquanto que 24,1% utilizavam 
dois e, apenas, 12,1% três, quantidade 
máxima consumidas por um único paciente. 
Um estudo de São Paulo demonstrou que 
83,8% dos pacientes com FPI consumiam 
apenas um fármaco, e 13,8% usavam dois, 
enquanto 2,4% usavam de três até cinco 
destes.11 
Em termos de sistema orgânico mais 
comumente associado aos FPI, observou-se o 
predomínio do SNC (40,4%), seguido por 
cardiovascular (36,0%).Um estudo paulista de 
2012 apresentou um perfil semelhante, em 
que 53,4% eram de ação no SNC, seguido por 
drogas do sistema cardiovascular com 
32,0%.13 Outro estudo publicado no Brasil 
apontou para uma maior frequência no grupo 
cardiovascular.12Justificada pelo fato dessa 
ser a classe terapêutica mais utilizada por 
idosos, tendo em vista a alta prevalência de 
doenças do sistema cardiovascular nessa 
população, como também encontrado no 
atual estudo (HAS, DAC, ICC).20 
Os seis medicamentos mais prescritos, por 
ordem de frequência, de acordo com os 
critérios empregados, foram o AAS, 
clonazepam, glibenclamida, diazepam, 
bromazepam e, empatados, alprazolam, 
espironolactona e furosemida. O que 
representa mais de 56% dos medicamentos 
potencialmente inapropriados para idosos. 
Em um estudo brasileiro recente foram 
encontrados 42 fármacos distintos, em uma 
revisão de 440 arquivos médicos, sendo os 
mais comumente listados a metoclopramida, 
cetoprofeno, AAS, insulina, ipratropium 
bromider, e clonazepam (64% do total de 
FPI).21 
Os benzodiazepínicos representaram a classe 
terapêutica com maior número de FPI, tendo 
como maior representante o clonazepam, 
segunda droga mais prescrita em todo 
estudo. São considerados inapropriados, 
pelos critérios utilizados, pois esses fármacos 
têm meia-vida longa em pacientes idosos 
(geralmente vários dias), produzindo sedação 
prolongada e aumentando o risco de quedas 
e fraturas, consequências consideradas de 
alta gravidade. A frequência expressiva de 
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uso de benzodiazepínico relatada em estudos 
brasileiros, incluindo o SABE, pode estar 
relacionada ao seu baixo custo e 
disponibilidade, dado que é distribuído pelo 
SUS.12 Além disso, é uma das drogas mais 
frequentemente prescritas para tratar a 
insônia, condição frequentemente observada 
em idosos, devido às alterações do sono.22 
Com referência à maior frequência de FPI de 
AINES para faixa etária mais jovem, pode-se 
associar a uma melhor qualidade de vida 
proporcionada por esses medicamentos 
diante da dor crônica, gerada por morbidades 
como artrose, neoplasias e fraturas 
ortopédicas. É provável que haja uma maior 
tolerância por parte dos médicos, em relação 
ao uso dessas medicações nessa faixa etária, 
muito embora, o risco de lesão renal, bem 
como sangramentos gastrointestinais devam 
ser considerados.23 
A média de medicamentos prescritos por 
paciente entrevistado foi de 4,69. Este valor 
está ligeiramente acima dos valores 
encontrados por outras pesquisas realizadas 
no Brasil, variando de 1,3 a 4,3 drogas por 
paciente.20,24 No entanto, o valor é inferior ao 
encontrado no estudo observacional 
descritivo, do serviço de geriatria do Hospital 
das Clínicas de São Paulo, de 7,511. Em outra 
investigação que utilizou um banco de dados 
americano, com 965.756 pacientes com 
idades entre 65 anos ou mais, constatou-se 
que o número médio de itens prescritos foi de 
7,2 por paciente.25 
A associação entre polifarmácia e 
polipatologia com o uso de medicamentos 
potencialmente inapropriados obtida neste 
estudo, não é surpresa, pois o uso de 
múltiplos medicamentos também é apontado 
como fator associado a FPI em vários estudos 
brasileiros e estrangeiros.10,14,16,17 Uma 
revisão sistemática recente apontou a 
polifarmácia como a variável mais fortemente 
associada à utilização de FPI, assim como este 
presente estudo, provando que o uso de 
vários medicamentos pode expor os idosos a 
substâncias cujos riscos superam os 
benefícios.18 Este estudo descreveu a 
presença PP, em pouco menos da metade da 
população estudada, como associação para 
FPI. Outros autores também complementam 
afirmando que as pessoas idosas que 

apresentam maior número de morbidade são 
as de maior necessidade medicamentosa e, 
por isso, de maior risco de utilização de FPI.16 
Assim, entende-se que é fundamental avaliar 
a farmacoterapia prescrita e analisar cada 
caso isoladamente, uma vez que, de acordo 
com revisão sistemática, os FPI têm sido 
associados com inúmeras internações, 
reações adversas e maior risco para 
mortalidade na terceira idade.12 
Dentre as limitações do estudo podemos 
citar: no que se refere à faixa etária da 
amostra entrevistada, os critérios de Beers 
são aplicados em pacientes a partir de 65 
anos, e o presente estudo realizou uma 
adaptação aos parâmetros brasileiros, 
considerando a população a ser avaliada a 
partir dos 60 anos. Outro ponto é o fato dos 
novos critérios de Beers terem uma 
publicação recente, havendo poucos estudos 
para análises comparativas. Da mesma 
maneira, os critérios de STOPP e START não 
possuem muitas publicações quando usado 
em conjunto com os de Beers. Quanto à 
metodologia, coleta e análise de dados por 
meio de entrevistas, pode-se citar como 
limitação o desconhecimento ou omissão de 
histórico patológico e/ou fármacos, pelos 
pacientes e acompanhantes, podendo gerar 
fator de confusão para determinação de FPI. 
 
Conclusão 
 
Com base nas entrevistas realizadas, 
verificou-se que os idosos em atendimento 
ambulatorial ou internados faziam uso 
regular de um elevado número de fármacos 
considerados potencialmente inapropriados 
para pessoa idosa. O risco associado com 
várias comorbidades e fármacos os tornam 
mais vulneráveis de sofrerem eventos 
adversos graves, com consequências 
negativas à saúde e sobrecarga ao sistema de 
saúde. 
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 Abstract 
Some medications are considered potentially inappropriate for 
the elderly, due to changes in the pharmacokinetics and 
pharmacodynamics that occur in the body, representing risks 
that outweigh the benefits. Were used the Beers criteria, 2012, 
Screening Tool of Older Person's Prescription (STOPP) and 
Screening Tool to Alert to the Right Treatment (START). It was 
verified the prevalence of potentially inappropriate medication 
use by the elderly who attend the Hospital Santa Casa de 
Misericordia de Vitoria - ES, in an observational, analytical, cross-
sectional study with a sample of 150 elderly, mostly made up of 
women, 70% (105 ) and an average of 72 ± 7 (62-92) years old. 
52.7% (79) had IPF use, these 34.7% (52) 12.7% (19) 5.3% and (8) 
patients were using one, two or three PIMs, respectively. The 
most prevalent comorbidities were hypertension (82.6%), 
followed by type 2 diabetes mellitus (23.3%). Stood out 
depression in the use of potentially inappropriate drugs, and 
congestive heart failure as polypharmacy. The average of 
prescribed drugs was 4.69 per elderly. It was verified 
polypharmacy in 66 elderly (44%). Most potentially 
inappropriate medication acts on the central nervous system, 
and then in the cardiovascular system. In isolation, the 
potentially inappropriate medication more used was aspirin. An 
association between polypharmacy and polypatologias with the 
use of potentially inappropriate medications was verified. Thus, 
it was observed that the patients included were taking a large 
number of drugs considered potentially inappropriate and the 
association with polypathologies made them vulnerable to 
suffering serious adverse events harmful to health. 
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Introduction 
 
Population aging is considered to be the 
major risk factor for the development of 
different diseases. Eldery people often carry 
multiple chronic non-communicable diseases; 
therefore, they make concurrent use of many 
medication prescriptions and it characterizes 
polypharmacy. More than half of the western 
world medications are consumed by 
individuals in this age group.1 
Advancing age is directly connected to 
changes in drug metabolism, both in the 
pharmacodynamics  and in pharmacokinetics. 
It is caused by the aging physiological process, 
which is represented by gene expression 
changes, oxidative injuries and mitochondrial 
dysfunction.2  Such changes are associated 
with increased drug serum concentration, 
with reduction in its effectiveness and with 
higher risk of adverse events and side 
effects.3 
Research on modern drugs rarely selects frail 
elderly with or without comorbidities for 
clinical trials. However, these are the 
individuals who will take most of the 
medication with the potential to be often 
inappropriately prescribed. Such gap in the 
research results in lack of clinical evidence on 
the efficacy and damages caused by the use 
of medications in this group of patients. Thus, 
it forces physicians to just rely on post-
marketing data to determine the 
consequences of medications prescribed to 
elderly. A key consideration to optimize 
elderly medication results is the awareness of 
aging effects on drug metabolism.4 
Such gap was fulfilled by the Beers’ criteria, 
which have dominated the international 
literature since they were first described in 
1991.5 These criteria were revised in 1997, 
2003 and, most recently, in 2012 by the 
American Geriatrics Society (AGS). It was 
done in order to overcome the existing gap. 
The criteria were established by Delphi 
consensus and have been described by the 
Screening Tool of Older Person’s Prescription 

(STOPP) and the Screening Tool to Alert to the 
Right Treatment (START).6 These criteria aim 
to help better selecting the drugs prescribed 
to geriatric patients as well as to evaluate and 
guide dosage standards, PIMsrove elderly 
care quality, reduce expenses with drugs and 
to use epidemiological data for research.7 
Thus, the current study evaluated the 
presence of potentially inappropriate 
medications (PIMs) prescription among 
elderly assisted in clinics or hospitalized at 
Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória 
(HSCMV), according to the Beers’ criteria and 
the the START / STOPPPIMS. 
 
Methods 
 
Observational, descriptive and analytical 
study applied to a cross-sectional sample (n= 
150) of elderly (60 years or older) from both 
genders assisted in ambulatory care or 
hospitalized at Hospital Santa Casa de 
Misericórdia de Vitória – Espírito Santo State. 
The sampling group was set by random 
selection in different hospital departments, 
from October 2014 to February 2015. 
Data were obtained through interviews with 
patients (during medical appointments) in 
ambulatory care or at the admission in the 
institution.  After clarifying the study’s goals, 
participants signed the Informed Consent (IC) 
form which was previously approved by the 
Research Ethics Committee (CEP- Comitê de 
Ética em Pesquisa - EMESCAM). If the patient 
had no new medical prescription in hands, the 
medications already in use were not 
recorded. In case the person accompanying 
the patient had questions about the 
medication, the patient would be excluded 
from the analysis. 
The dependent variable ‘potentially 
inappropriate medications (PIMs)’ was 
classified according to the latest (2012) Beers’ 
criteria version and to the STOPP and 
START.5,6 The independent variables were: 
age, gender, medications, polypharmacy 
(regular use of five or more drugs) and 
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polypathology (the presence of three or more 
comorbidities). 
The sample size was randomly calculated, 
since there are little epidemiological studies 
in Brazil about potentially inappropriate 
medication prescription to elderly. The 
sample consisted of 150 patients aged 60 or 
older (by convenience) and it was considered 
to be representative (51 hospitalized patients 
and 99 ambulatory care patients). Descriptive 
analysis and association of variables were 
used for data analysis according to their 
distribution.  
They were employed in chi-square test and 
logistic regression expressed as odds ratio 
(OD) in 95% confidence interval. The SPSS 
22.0 for Windows software was used for data 
analysis; significance level ≤ 0.05 were taken 
under consideration. 
 
 
Results 
 
One hundred fifteen (150) elderly – 
predominantly women (70%) – mean age 72 

± 7 (62-92) years were analyzed. Fifty two 
point seven percent (52.7%), (79 individuals) 
of them depended on PIMs; out of these 
52.7%, 34.7% (52 individuals), 12.7% (19 
individuals) and 5.3% (8 individuals) were 
taking one, two or three PIMs, respectively. 
Polypathology was found in 43.3% (65 
individuals) of the population and 
Polypharmacy in 44% (66 individuals). 
Women showed 56.2% (59 individuals) and 
46.7% (49 individuals); and men showed 
44.4% (20 individuals) and 37.7% (17 
individuals) of PIMs and Polypharmacy, 
respectively (c2 1,743, p = 0.21). 
When PIMs and polypharmacy were stratified 
by age group, it was respectively found: 60-69 
years (59 individuals), 52.4% (31 individuals) 
and 42.3% (25 individuals); 70-79 years (66 
individuals), 54.5% (36 individuals) and 46.9% 
(31 individuals); and older than 80 years (25 
individuals), 48% (12) and 40% (10), as shown 
in Table 1. 
 
 

Table 1: Logistic regression (95% confidence interval) for the age groups: 

 
The most often comorbidities out of the 44 
found in the analyzed sample were: 
Systemic arterial hypertension (HT) 
(124/82.6%), type 2 Diabetes mellitus 

(DM2) (41/23.3%), Dyslipidemia (30/20%) 
and Neoplasia (27/18%), represented 
shown in Table 2. 
 

 
 

Table 2: Comorbidity Frequency:  average of 2.48 pathologies per patient. 
 

 OD (95% CI) P 

60-69 years old 1 - 

70-79 years old 1.06 (0.41-2.75) 0.89 

Older than 80 years old 1.20(0.47-3.05) 0.70 

 

Comorbidity Frequency (%) Comorbidity Frequency (%) 

HT 124 (82.6%) 
Cerebrovascular accident 
(CVA) 

9 (6.0%) 

DM2 41 (23.3%) Depression 9 (6.0%) 

Dyslipidemia 30 (20.0%) Arrhythmia 5 (3.3%) 

Neoplasia 27 (18.0%) Parkinson's Syndrome 5 (3.3%) 
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* Gastroesophageal Reflux Disease 
 
 
Among the aforementioned comorbidities, 
HT presents the highest prevalence and it was 
found in 58.06% of patients with PIMS and in 
47.58% of those with polypharmacy. DM2 is 
the second most common comorbidity and it 
features more relevant numbers, 70.73% of 
the cases present PIMs or polypharmacy. CHF 
stands out for its strong relation with 
polypharmacy (88.89%).  

Depression is the comorbidity mostly 
associated with PIMs, it was found in 88.89% 
of patients (Table 3). The comparative study 
between polypharmacy and polypathology 
and PIMs revealed the association shown in 
Table 4. Table 5 shows the most used 
medications in the herein studied age group. 
 

 
 

Table 3: Polypharmacy and potentially inappropriate medications for certain comorbidity 
 

Osteoporosis 

13 (8.7%) 

Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease (COPD) 4 (2.7%) 

Hypothyroidism 13 (8.7%) Chronic Kidney Disease 4 (2.7%) 

Coronary Artery Disease 13 (8.7%) Labyrinthitis 4 (2.7%) 

Arthrosis 12 (8.0%) Alzheimer 3 (2.0%) 

GERD * 10 (6.7%) Other 34 (22.7%) 

Congestive Heart Failure 
(CHF) 

9 (6.0%)   

Comorbidity PIMs  (%) 
Polypharmacy 
(%) 

Comorbidity PIMs  (%) 
Polypharmacy 
(%) 

HT 72 (58.1%) 59 (47.6%) 
Cerebrovascular 
accident (CVA) 

5 (55.6%) 6 (66.7%) 

DM2 29 (70.7%) 29 (70.7%) Depression 8 (88.9%) 6 (66.7%) 

Dyslipidemia 19 (63.3%) 20 (66.7%) Arrhythmia 2 (40.0%) 2 (40.0%) 

Neoplasia 
13 (48.2%) 7 (25.9%) 

Parkinson's 
Syndrome 1 (20.0%) 4 (80.0%) 

Osteoporosis 7 (53.9%) 7 (53.9%)  (COPD) 1 (25.0%) 2 (50.0%) 

Hypothyroidism 
6 (46.2%) 6 (46.2%) 

Chronic Kidney 
Disease 3 (75.0%) 3 (75.0%) 

Coronary Artery 
Disease 10 (76.9%) 11 (84.6%) 

Labyrinthitis 
1 (25.0%) 1 (25.0%) 

Arthrosis 5 (41.7%) 7 (58.3%) Alzheimer 2 (66.7%) 2 (66.7%) 

GERD * 8 (80.0%) 8 (80.0%) Other 20 (58.8%) 17 (50.0%) 

Congestive Heart 
Failure (CHF) 

7 (77.8%) 8 (88.9%)    
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Table 4: Polypharmacy and polypathology association with potentially inappropriate 
medication prescription (PIMs) 

 

 
 
 
Table 5: Organic system, therapeutic category or inappropriate medications prescribed by age 

group 
 

 n (%) absentPIMs (%) presentPIMs(%)    p 

Polypharmacy 
Absent 84 (56.0%) 54 (64.3%) 30 (35.7%) 

< 0.001 
Present 66 (44.0%) 17 (25.8%) 49 (74.2%) 

Polypathology 
Absent 85 (56.7%) 50 (58.8%) 35 (41.8%) 

0.002 
Present 65 (43.3%) 21 (32.3%) 44 (67.7%) 

PIMS: ORGANIC SYSTEM OR 
THERAPEUTIC CATEGORY OR 
MEDICATIONS 

60-69years     
old (%) 

70-79years 
old (%) 

≥ 80 years old 
(%) 

TOTAL (%) 

CENTRAL NERVOUS SYSTEM 16 (33.3%) 23 (47.9%) 7 (38.9%) 46 (40.4%) 

BENZODIAZEPINIC 11 (22.9%) 18 (37.5%) 7 (38.9%) 36 (31.6%) 

Clonazepam 5 (10.4%) 8 (16.7%) 2 (11.1%) 15 (13.2%) 
Diazepam 1 (2.1%) 5 (10.4%) 0 6 (5.4%) 
Bromazepam 1 (2.1%) 3 (6.3%) 2 (11.1%) 6 (5.4%) 
Slprazolam 3 (7.9%) 1 (2.5%) 1 (5.6%) 5 (4.4%) 
Cloxazolam 1 (2.1%) 0 1 (5.6%) 2 (1.8%) 
Lorazepam 0 0 1 (5.6%) 1 (0.9%) 
Flunitrazepam 0 1 (2.1%) 0 1 (0.9%) 

TRICYCLIC ANTIDEPRESSANT 3 (6.3%) 1 (2.1%) 0 4 (3.5%) 

Amitriptyline 3 (6.3%) 1 (2.1%) 0 4 (3.5%) 

ANTIPSYCHOTIC 2 (4.2%) 4 (8.3%) 0 6 (5.4%) 

Haloperidol 1 (2.1%) 2 (4.2%) 0 3 (2.6%) 
Risperidone 1 (2.1%) 1 (2.5%) 0 2 (1.8%) 
Quetiapine 0 1 (2.5%) 0 1 (0.9%) 

CARDIOVASCULAR 13 (27.1%) 18 (37.5%) 10 (55.6%) 41 (36.0%) 

PLATELET ANTIAGGREGANT 9 (18.8%) 8 (16.7%) 5 (27.8%) 22 (19.3%) 

Acetylsalicylic acid * 9 (18.8%) 8 (16.7%) 5 (27.8%) 22 (19.3%) 
DIURETIC 2 (4.2%) 7 (14.6%) 2 (11.1%) 11 (9.7%) 

spironolactone ** 1 (2.1%) 3 (6.3%) 1 (5.6%) 5 (4.4%) 
furosemide *** 1 (2.1%) 4 (8.3%) 0 5 (4.4%) 
Hydrochlorothiazide 0 0 1 (5.6%) 1 (1.1%) 

ALPHA-AGONIST 1 (2.1%) 0 1 (5.6%) 2 (1.8%) 

Methyldopa 1 (2.1%) 0 1 (5.6%) 2 (1.8%) 
ANTIARRHYTHMIC 0 1 (2.1%) 1 (5.6%) 2 (1.8%) 
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*In evidence of peptic ulcer, dosage higher than 150 mg / day, with no indication of secondary 
prevention. ** Higher dose than 25 mg / day, *** First-line treatment for hypertension.  NSAIDs, 
Angiotensin-Converting-Enzyme Inhibitors (ACE Inhibitors), Angiotensin II receptor blockers 
(ARBs). 
 
 
Discussion 
 
Findings in the present study show that more 
than half of the elderly (52.7%) in ambulatory 
care or hospitalized were continuously taking 
potentially inappropriate medications and it 
could result in negative PIMsacts. According 
to recent meta-analysis published by Sichieri 
et al. (2013) involving 90.611 patients, 
revealed that PIMS consumers presented 

higher mortality risk, regardless of drug type, 
comorbidity and polypharmacy.8 
Previous investigations concerning PIMs 
prevalence reported values between 21.7% 
and 48%.9-14. However, it is difficult to 
evaluate the comparison among results if one 
takes into consideration that prevalence rates 
in different populations change according to 
the time and place data were collected and 
the used collection criteria.15 The present 
study used a combination of Beers’ criteria 

Amiodarone 0 1 (2.1%) 1 (5.6%) 2 (1.8%) 

CALCIUM CHANNEL BLOCKERS 0 1 (2.1%) 1 (5.6%) 2 (1.8%) 

Amlodipine 0 1 (2.1%) 0 1 (0.9%) 
Nifedipine 1 0 1 (5.6%) 2 (1.8%) 

ACE inhibitor 1 (2.1%) 0 0 1 (0.9%) 

Captopril + Enalapril 1 (2.1%) 0 0 1 (0.9%) 

ALPHA1-BLOCKERS 0 1 (2.1%) 0 1 (0.9%) 

Doxasozine 0 1 (2.1%) 0 1 (0.9%) 

SKELETAL MUSCLE 12 (25.0%) 2 (4.2%) 1 (5.6%) 15 (13.2%) 

NSAIDs 9 (18.8%) 2 (4.2%) 0 11 (9.7%) 

Ibuprofen 4 (8.3%) 0 0 4 (3.5%) 
Diclofenac 2 (4.2%) 2 (4.2%) 0 4 (3.5%) 
Meloxicam 2 (4.2%) 0 0 2 (1.8%) 
Nimesulide 1 (2.1%) 0 0 1 (0.9%) 

CORTICOSTEROIDS 2 (4.2%) 0 1 (5.6%) 3 (2.6%) 

Prednisone 1 (2.1%) 0 1 (5.6%) 2 (1.8%) 
Hydrocortisone 1 (2.1%) 0 0 1 (0.9%) 
ALKALOIDS 1 (2.1%) 0 0 1 (0.9%) 

Colchicine 1 (2.1%) 0 0 1 (0.9%) 

ENDOCRINE 6 (12.5%) 4 (8.3%) 0 10 (8.8%) 

SULPHONYLUREA 6 (12.5%) 4 (8.3%) 0 10 (8.8%) 

Glibenclamide 6 (12.5%) 4 (8.3%) 0 10 (8.8%) 

ANALGESIC 
0 1 (2.1%) 0 1 (0.9%) 

OPIOIDS / OPIATE 0 1 (2.1%) 0 1 (0.9%) 

Codeine +Tramadol 0 1 (2.1%) 0 1 (0.9%) 

TOTAL 48 48 18 114 
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(2012 version) and STOPP and START in PIMS 
detection; although, most epidemiological 
publications in the literature have used Beers’ 
criteria (2003 version), since the 2012 update 
is still very recent. 
Result variability can be elucidated through 
the publication by Gallagher et al. (2011), who 
developed a parallel between the PIMs found 
in six European hospital admissions. 
According to the adopted criteria, they have 
obtained 30.4% PIMS according to Beers; 
51.3%, to STOPP; and 59.4%, to START.16 
PIMs difference by gender showed no 
statistical significance in the current study, as 
well as in part of the reviewed studies.17 
However, it disagrees with the literature, 
since other studies and a bibliographical 
review showed higher PIMs prevalence 
among women.11,12,18Accordingly, 
polypharmacy was not significantly 
correlated with gender; however, there was 
the tendency of higher average of drug 
prescriptions among women; the same 
results were observed in Brazil and in other 
countries.19 Biological issues are the 
justification found in published articles for the 
higher prevalence of PIMS and polypharmacy 
among women, since they are more prone to 
nonfatal health problems. Socio-cultural 
issues and the concern with physical and 
psychological symptoms make women tend 
to look for healthcare services more often 
than men. Women are also more familiar with 
medications.12 
PIMs risk suffered no statistical influence 
from the patients’ age; although slightly 
higher rate of it was found among those over 
80 years old. There is also no consensus in the 
literature about whether the use of PIMSs 
gets more or less often as the patient ages. 
Thus, different studies with different age 
groups point to higher and lower PIMs rates.11 
Individuals with Depression (88.8%), 
Gastroesophageal reflux disease (80%), 
congestive heart failure (77.7%), Coronary 
disease (76.9%) and Diabetes mellitus (70%) 
showed higher PIMs frequency. Depression 
presented the highest PIMs rate - considering 
that most of CNS drugs (such as 
benzodiazepines, tricyclic antidepressants 
and antipsychotics) are indicated to its 
treatment. It is PIMsossible to compare 

polypharmacy and PIMs due to comorbidity in 
other articles because of its absence in in 
them. 
Sixty five point eight percent (65.8%) of PIMs 
patients just take one drug; 24.1%, two; and 
12.1%, only three, which is the maximum 
amount consumed by a single patient. A study 
performed in São Paulo showed that 83.8% of 
PIMs patients just consumed one drug; 
13.8%, two; and 2.4%, took three to five 
drugs.11 
In terms of organic system drugs more 
commonly associated with PIMs there was 
the predominance of CNS (40.4%) and it was 
followed by cardiovascular drugs (36.0%). A 
study conducted in São Paulo (2012) showed 
similar profile, 53.4% were drugs acting in 
CNS and it was followed by 32.0% of 
cardiovascular system drugs. 13 Another study 
published in Brazil pointed towards the higher 
frequency within the cardiovascular group.12 

It is justified by the fact that this is the most 
frequently therapeutic class of drugs used by 
elderly, given the high prevalence of 
cardiovascular diseases among the Brazilian 
population; as it was observed in the present 
study (SH, CAD, CHF).20 
The six most prescribed medications, in order 
of frequency, according to the herein 
employed criteria were ASA, clonazepam, 
glibenclamide, diazepam and bromazepam - 
evenly matched - alprazolam, spironolactone 
and furosemide. It represents over 56% of the 
potentially inappropriate medications for 
elderly. A recently published Brazilian study 
found 42 different drugs. A review of 440 
medical files showed  metoclopramide, 
ketoprofen, ASA, insulin, ipratropium 
bromide, and clonazepam as the most 
commonly prescribed medications (64% of 
total PIMs).21 
Benzodiazepines belong to the therapeutic 
class with the highest number of PIMs.  
Clonazepam is their major representative and 
second most prescribed drug in the entire 
study. They are considered to be 
inappropriate according to the herein used 
criteria, since these drugs have long half-life 
in elderly patients (usually for several days), 
thus producing prolonged sedation; fact that 
can increase fall events and fracture risk with 
possible severe consequences. The significant 
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frequency of benzodiazepine use reported in 
Brazilian studies, including The SABE Study 
(Health, Wellbeing and Aging survey), may be 
related to its low cost and availability, as it is 
supplied by the National Health System SUS ( 
Sistema Único de Saúde) for free.12 Moreover, 
it is one of the most often prescribed drugs 
for treating insomnia - condition often 
observed in elderly, due to sleep disorders.22 
The higher NSAIDs PIMs frequency in the 
younger age group can be associated to the 
better quality of life provided by these drugs 
to chronic pain patients. Such pain is caused 
by morbidities such as arthritis, cancer and 
orthopedic fractures. There will likely be 
greater tolerance by physicians regarding the 
use of these medications among this age 
group, regardless the risk of kidney damage 
and gastrointestinal bleedings.23 
The average of prescribed medications per 
interviewed patient was 4.69. This value is 
slightly above those found by other surveys 
conducted in Brazil which found values 
ranging from 1.3 to 4.3 drugs per patient.20,24 
However, the value is lower than that found 
in the descriptive observational study (7.5) by 
the Geriatrics Service of Hospital das Clinicas 
in São Paulo.11 Another investigation – done 
in an American database - with 965.756 
patients aged 65 years or older,  found that 
mean number of prescribed items  of  7.2 per 
patient.25 
The association between polypharmacy and 
polypathology with the use of potentially 
inappropriate medications found in the 
current study is not surprising, since the use 
of multiple medications is also highlighted as 
a factor associated with PIMs in several 
Brazilian and foreign studies.10,14,16,17A recent 
systematic review showed polypharmacy as 
the variable most strongly associated with 
PIMs use, as it was also herein found. It was 
proved that the use of several drugs can 
expose elderly to substances whose risks 
outweigh their benefits.18The present study 
described the presence of polypathology as 
an association with PIMs in less than half of 
the studied population. Other authors also 
reinforce this point by stating that elderly 
with the biggest number of comorbidities are 
those presenting higher medication need 
and, therefore, higher PIMs risk.16 Thus, it is 

crucial to evaluate the prescribed 
pharmacotherapy and analyze each case 
individually, since, according to the 
systematic review, PIMs have been 
associated with numerous hospital 
admissions, adverse reactions and increased 
mortality risk among older age individuals.12 
By considering the study’s limitation 
regarding interviewees’ age group, Beers’ 
criteria were applied to over 65 year old 
patients. The present study adapted the 
criteria to Brazilian parameters by taking 
under consideration the over 60 year old 
population for the evaluation. However, 
Beers’ new criteria were recently published 
and there are just few studies able to 
comparative analysis. Likewise, there are not 
many publications about STOPP and START 
used along with the Beers’ criteria. Data 
collection and analysis was done through 
interviews; the limitation factor was lack or 
omission of pathological history and/or 
medication use by patients and their 
companions – medication previously taken 
could be a confounding factor for PIMs 
determination. 
 
Conclusion 
 
According to the interviews, it was found that 
elderly in ambulatory care or hospitalized 
were regularly taking a big number of drugs 
considered to be potentially inappropriate for 
elderly. The risk associated with multiple 
comorbidities and drugs make these 
individuals more vulnerable to serious 
adverse events that have negative 
consequences to their health and are a 
burden to the healthcare system. 
 
References 
 
1. Le Couteur DG, Mclachlan AJ, Cabo R. 
Aging, drugs, and drug metabolism. J 
Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2012; 67(2): 137-
9. 
2. Mclean AJ, Le Couteur DG. Aging biology 
and geriatric clinical pharmacology. 
Pharmacological Reviews. Parkville. 2004; 56 
(2): 163-84. 



 

35 

 

3. Hilmer SN, Mclachlan AJ, Le Couteur DG. 
Clinical pharmacology in the geriatric patient. 
Fundam Clin Pharmacol 2007; 21(3): 217-30. 
4. Lindley RI. Drug trials for older people. J 
Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2012; 67(2): 152-
7. 
5. Campanelli CM. American geriatrics society 
updated beers criteria for potentially 
inappropriate medication use in older adults: 
The american geriatrics society 2012 Beers 
criteria update expert panel. J Am Geriatr Soc. 
2012; 60(4): 616-31. 
6. O’Mahony D, Gallagher P, Ryan C, Byrne S, 
Hamilton H, Barry P et al. STOPP & START 
criteria: A new approach to detecting 
potentially inappropriate prescribing in old 
age. European Geriatric Medicine. 2010; 1(1): 
45-51. 
7. Lund BC, Steinman MA, Chrischilles EA, 
Kaboli PJ. Beers Criteria as a proxy for 
inappropriate prescribing of other 
medications among older adults. Ann 
Pharmacother. 2011; 45(11): 1363-70. 
8. Sichieri K, Rodrigues ARB, Takahashi JA, 
Secoli SR, Nobre MRC, Mónica MA et al. 
Mortality associated with the use of 
inappropriate drugs according Beers criteria: 
a systematic review. Adv Pharmacol 
Pharmacy. 2013; 1(2): 74-84. 
9. Ribas C, Oliveira K, RD. Perfil dos 
medicamentos prescritos para idosos em uma 
Unidade Básica de Saúde do município de Ijuí-
RS. Rev Bras Geriatr Gerontol. 2014; 17(1): 
99-114. 
10. Buck MD, Atreja A, Brunker CP, Jain A, Suh 
TT, Palmer RM et al. Potentially inappropriate 
medication prescribing in outpatient 
practices: prevalence and patient 
characteristics based on electronic health 
records. Am J Geriatr Pharmacother. 2009; 
7(2): 84-92. 
11. Faustino CG, Passarelli MCG, Jacob-Filho 
W. Potentially inappropriate medications 
among elderly Brazilian outpatients. São 
Paulo Med J. 2013; 131(1): 19-26. 
12. Cassoni TCJ, Corona LP, Romano-Lieber 
NS, Secoli SR, Duarte YAO, Lebrão ML. Uso de 
medicamentos potencialmente 
inapropriados por idosos do Município de São 
Paulo, Brasil: Estudo SABE. Cad Saúde Pública. 
2014; 30(8): 1708-20. 

13. Varallo FR, Ambiel ISS, Nanci LO, Galduroz 
JCF, Mastroianni PC. Assessment of 
pharmacotherapeutic safety of medical 
prescriptions for elderly residents in a long-
term care facility. Braz J Pharm Sci. 2012; 
48(3): 477-85. 
14. Oliveira MG, Amorim WW, Jesus SR, 
Rodrigues VA, Passos LC. Factors associated 
with potentially inappropriate medication use 
by the elderly in the Brazilian primary care 
setting. Int J Clin Pharm. 2012; 34(4): 626-32. 
15. Piecoro LT, Browning SR, Prince TS, Ranz 
TT, Scuthfield FD. A database analysis of 
potentially inappropriate drug use in an 
elderly medicaid population. 
Pharmacotherapy. 2000; 20(2): 221-8. 
16. Gallagher P, Lang PO, Cherubini A, 
Topinková E, Cruz-Jentoft A, Montero EB et al. 
Prevalence of potentially inappropriate 
prescribing in an acutely ill population of 
older patients admitted to six European 
hospitals. Eur J Clin Pharmacol. 2011; 67(11): 
1175-88. 
17. Gallagher PF, Barry PJ, Ryan C, Hartigan I, 
O’Mahony D. Inappropriate prescribing in an 
acutely ill population of elderly patients as 
determined by Beers’ Criteria. Age Ageing. 
2008; 37(1): 96-101. 
18. Guaraldo L, Cano FG, Damasceno GS, 
Rozenfeld S. Inappropriate medication use 
among the elderly: a systematic review of 
administrative databases. BMC Geriatrics. 
2011; 11: 79.  
19. Santos TRA, Lima DM, Nakatani AYK, Leal 
GS, Amaral RG. Consumo de medicamentos 
por idosos, Goiânia, Brasil. Rev Saúde Pública. 
2013; 47(1): 94-103. 
20. Loyola filho AL, Uchoa E, Lima-Costa MF. 
Estudo epidemiológico de base populacional 
sobre uso de medicamentos entre idosos na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
Minas Gerais, Brasil. Cad Saúde Pública. 2006; 
22(12): 2657-67. 
21. Alves CO, Schuelter-Trevisol F, Trevisol DJ. 
Beers Criteria-based assessment of 
medication use in hospitalized elderly 
patients in Southern Brazil. J Fam Medic 
Primar Care. 2014; 3(3): 260-5. 
22. Noia AS, Secoli SR, Duarte YAO, Lebrão 
ML, Lieber NSR. Factors associated to the use 
of psychotropc drugs by community-dwelling 



 

36 

 

elderly in São Paulo City. Rev Esc Enferm USP. 
2012; 46(spe): 38-43. 
23. Yayla ME, Bilge U, Binen E, Keskin A. The 
Use of START/STOPP Criteria for Elderly 
Patients in Primary Care. The Scientific World 
Journal. 2013;2013: 165873.  
24. Carvalho MFC, Romano-Lieber NS, 
Bergsten-Mendes G, Secoli SR, Ribeiro E, 
Lebrão ML et al. Polypharmacy among the 
elderly in the city of São Paulo, Brazil - SABE 
Study. Rev Bras Epidemiol. 2012; 15(4): 817-
27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Bierman AS, Pught MJV, Dhalla I, Amuan 
M, Fincke BG, Rosen A et al. Sex differences in 
inappropriate prescribing among elderly 
veterans. AmJ Geriatr Pharmacother. 2007; 
5(2): 147-61. 
 



Salus J Health SCi. 2015; 1(1): 37-46 

37 

 

ARTIGO DE REVISÃO 
 

Alergia à proteína do leite de vaca: estado da arte 
 

Pinasco GC1,*, Cola E2, Silva VR3, Manhabusque KV4, Abreu LC5 
 
1 Mestre, Programa de Pós-graduação, Faculdade de Medicina do ABC - FMABC, Santo André-
SP, Brasil. Professor, Pediatria, Coordenador do Laboratório de Escrita Científica Escola Superior 
de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória - EMESCAM, Vitória-ES, Brasil 
2 Acadêmico, Medicina, Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, Vitória-ES, Brasil 
3 Doutor, Professor, Programa Stricto Sensu em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local, 
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória - EMESCAM, Vitória-ES, 
Brasil 
4 Mestre, Professora, Pediatria, Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de 
Vitória - EMESCAM, Vitória-ES, Brasil 
5 Pós-doutorado, Professor, Programa Stricto Sensu em Ciências da Saúde, Faculdade de 
Medicina do ABC - FMABC, Santo André-SP, Brasil 
 
Recebido em 20 de março de 2015 
Aprovado em 5 de abril de 2015 
 

PALAVRAS-CHAVES 
Criança; 
Hipersensibilidade a 
Leite; 
Hipersensibilidade 
Alimentar 

 Resumo 
Objetivo: verificar o estado da arte nas condutas tomadas na 
prática pediátrica no tema alergia à proteína do leite de vaca. 
Método: revisão sistematizada na base de dados Pubmed de 
2005 a 2015. Alergia à proteína do leite de vaca é a principal 
alergia alimentar da infância. O seu diagnóstico ainda é de 
difícil realização na prática clínica e a falta de padronização da 
pesquisa laboratorial, um desafio. A importância da condução 
correta na suspeita ou diagnóstico confirmado é vista no 
grande potencial de impacto no crescimento e 
desenvolvimento das crianças submetidas à restrição alimentar 
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Introdução 
As denominações intolerância e alergia aos 
alimentos têm sido muito confundidas na 
prática médica. Alergia ou hipersensibilidade 
alimentar envolve resposta imunológica do 
organismo contra uma proteína heteróloga. 
Já a intolerância alimentar, como por 

exemplo, intolerância a lactose – que envolve 
a deficiência de uma enzima (lactase) – não 
depende de hipersensibilidade.1 
A prevalência de alergias alimentares na 
infância varia de 6% - 10%,2,3,4sendo que os 
alimentos mais frequentemente envolvidos 
são leite de vaca, ovo, trigo, milho, soja, 
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frutos do mar e amendoim.5,6 Dentre as 
alergias alimentares, a alergia à proteína do 
leite de vaca (ALV) é a mais comum em 
crianças (prevalência entre 2% - 
3%).7,8,910,11,12,13 Cinqüenta por cento dos 
casos de ALV são diagnosticados no primeiro 
mês de vida. Frequentemente ocorre 
dessensibilização à proteína do leite de vaca 
com o avançar da idade, chegando a redução 
de aproximadamente 75% nos três primeiros 
anos de vida e de 90% até os 6 anos de vida.11 
O diagnóstico correto da ALV é importante 
para evitar o uso inadequado de dietas 
restritivas, que podem trazer prejuízo para o 
desenvolvimento da criança,11,13,14,15,16,17 ou 
de fórmulas especiais de alto custo, 
inacessíveis para a maioria das famílias. O 
objetivo dessa pesquisa é verificar o estado 
da arte nas condutas tomadas na prática 
pediátrica no tema alergia à proteína do leite 
de vaca. 
 
Método 
 
Estratégia de Pesquisa 
 
A revisão foi feita na base de dados do 
Pubmed/Medline considerando artigos 
publicados entre 2005 e 2015. As publicações 
foram selecionadas a partir dos termos: "Milk 
hypersensitivity” e “Food Allergy”, definidos 
pelo Medical Subject Headings (MESH). Os 
textos foram filtrados por data de publicação, 
idioma (português, inglês e espanhol) e idade 
(do nascimento aos 18 anos), considerando 
os demais critérios de inclusão e exclusão. 
Todos os passos estão demonstrados na 
figura 1. 
 
Critérios de Inclusão e exclusão 
 

Considerou-se objeto de estudo artigos 
originais, artigos clássicos relacionados, 
meta-análises e guidelines, que envolviam 
estudos clínicos com humanos. Foram 
excluídas comunicações rápidas, cartas ao 
editor, textos incompletos e estudos 
experimentais com animais. 
 
Estratégia de seleção 
 
Artigos não relacionados foram selecionados 
pela leitura de títulos. Por meio da leitura dos 
resumos foram excluídos trabalhos que 
fugiam ao tema. Os artigos restantes foram 
lidos integralmente e selecionados pela 
relevância na contribuição ao tema. Artigos 
clássicos e correlacionados ao tema, que não 
apareceram na busca, foram incluídos a partir 
da busca direta de autores de notório 
conhecimento e de grupos especializados na 
área. Os dois pesquisadores analisaram de 
forma independente os artigos e chegaram a 
um consenso na inclusão dos selecionados. 
 
Imunologia e Manifestações Clínicas 
 
Após ingestão do leite de vaca sua proteína é 
fagocitada pelas células apresentadoras de 
antígeno (CAAs), localizadas na mucosa 
intestinal ou pulmonar. As CAAs processam o 
antígeno e apresentam seus epítopos ao 
linfócito T auxiliar.3 Possivelmente, a partir da 
ação reguladora da interleucina (IL) - 10 sobre 
a resposta Th2 haverá o desenvolver da 
tolerância ou iniciará a sensibilização. Em 
resposta a IL-10 haverá aumento dos níveis de 
IgG4, específica para proteínas do leite de 
vaca, e redução dos níveis de IgE, no 
mecanismo de desenvolvimento de 
tolerância.18 
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A alergia à proteína do leite de vaca (ALV) 
pode ser decorrente de uma reação 
imunológica Ig (imunoglobulina) E mediada, 
de uma reação mista (mediada por IgE e 
células) ou de reação não IgE mediada.11,19 
A reação IgE mediada é a resposta 
imunológica mais comum.17 Nela, após um 
primeiro contato com o antígeno, inicia-se a 
fase de sensibilização: os linfócitos T Th2 
secretam citocinas IL-4, IL-5 e IL-13, que 
estimulam os linfócitos B a produzirem IgE. A 

IgE se liga a superfície dos mastócitos 
estimulando a liberação de histamina. A partir 
de um novo contato com o alérgeno, após o 
organismo sensibilizado, se inicia a fase 
efetora da reação de hipersensibilidade 
imediata (tipo I) que pode ocorrer dentro das 
primeiras 12 - 24 horas.3 As reações imediatas 
normalmente ocorrem em poucos minutos 
ou até 2 horas após exposição.11,20 Ela é 
caracterizada por uma resposta imune 
inflamatória aguda no sítio de exposição ao 
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alérgeno. Esta resposta também é regulada 
pelos linfócitos T Th2 que atuam estimulando 
a maturação e o recrutamento das células 
efetoras – neutrófilos e eosinófilos – para o 
local de exposição ao antígeno. 3 
Às reações mistas há participação da 
imunoglobulina E, linfócitos T e citocinas pró-
inflamatórias. São exemplos deste grupo: 
esofagite eosinofílica, gastroenterite 
eosinofílica, dermatite atópica e asma.1,11 
As manifestações não mediadas por IgE 
compreendem reações de hipersensibilidade 
mediadas por células, sendo que 
possivelmente envolvem reações do tipo 
citotóxicas e por imunocomplexos. Nesse 
grupo aparecem manifestações de 
apresentação tardia com tendência à 
cronicidade.1 Elas normalmente ocorrem 

após 48 horas da exposição ao alérgeno, 
podendo ter seu início postergado até 1 
semana.11 
A maioria das crianças apresenta sintomas 
nos seguintes sistemas: gastrointestinal (50% 
- 60%), pele (50% - 60%), e respiratório (20% - 
30%),16 quando há dois ou mais sistemas 
acometidos, há maior chance de ser ALV.11 
Manifestações neurológicas e 
cardiovasculares também podem estar 
presentes, porém mais relacionadas à 
anafilaxia. 1 As manifestações clínicas mais 
comuns de ALV estão apresentas na Tabela 1. 
O risco de alergia, de uma forma geral, 
aumenta em torno de 20-40%, se houver 
história de atopia em parentes de primeiro 
grau, e em até 70% se pai e mãe atópicos.16,21 
 

 

Tabela 1 – Principais Sinais e Sintomas na Alergia à Proteína do Leite de Vaca 

Sistemas 
Acometidos 

Lactentes e 
crianças 

Crianças mais 
velhas 

IgE mediada 
IgE não 

mediada 

Reação 
imediata 

(dentro de 
minutos a 2 

horas) 

Gastrointestinal 

Disfagia Disfagia 
Manifestações 
orais de alergia 

 vômito 

Refluxo 
gastresofágico 

Refluxo 
gastroesofágico 

 

Náusea, vômito 

 

Refluxo 
gastroesofágico 

 

 

Cólica, dor 
abdominal 

Dispepsia Cólica 
Enteropatia 
transitória 

 

Vomito Náusea, vômito Diarréia 
Enteropatia 
perdedora de 
proteína 

 

Anorexia, recusa 
pra alimentar 

Anorexia, 
saciedade 
precoce 

 
Colite 

 
 

Diarréia com ou 
sem perda de 
proteina ou 
sangue 

Diarréia com 
ou sem perda 
de proteína ou 
sangue 

 
Constipação 

 
 

Contipação com 
ou sem 
hiperemia 
perianal 

Constipação    
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Redução na 
motilidade 

Dor abdominal  
Dificuldade de 
crescimento 

 

Sangue oculto 
nas fezes 

Sangue oculto 
nas fezes 

   

Trato 
Respiratório 

Corrimento 
nasal 

Corrimento 
nasal 

Rinoconjuntivite 
Hemossiderose 
pulmonar 

Tosse ou 
estridor 

Sibilância Sibilância 

Sibilância Tosse 
crônica(sem 
causa 
infecciosa) 

(Síndrome de 
Heiner) 

Dificuldade 
de respirar 

Tosse crônica 
(sem causa 
infecciosa) 

Tosse crônica 
(sem causa 
infecciosa) 

Edema de 
laringe 

  

  
Otite média 
supurativa 

  

Pele 

Urticária (sem 
outras causas 
definidas) 

Urticária (sem 
outras causas 
definidas) 

Dermatite 
atópica 

Rash cutâneo Urticária 

Eczema atópico Eczema atópico Urticária 
Dermatite 
atópica 

Angioedema 

Angioedema 
(edema de 
lábios ou 
pálpebra) 

Angioedema Angioedema   

Geral 

 
 

  Anafilaxia 

Sintomas de 
choque com 
acidose 
metabólica 
grave, vômito e 
diarréia 
(enterocolite 
induzida por 
proteína 
alimentar) 

Anafilaxia Anafilaxia  

Enterocolite 
induzida por 
proteína 
alimentar 

Fonte: Brill, 2008; Koletzko,2012. 
 
 
 
Diagnóstico 
 
Na avaliação diagnóstica das reações 
adversas a alimentos, a avaliação clínica e a 

epidemiologia tem papel fundamental. 
11,16,17,19,20 A história familiar de alergia em 
parentes de primeiro grau aumenta o risco de 
ALV. O risco de alergia, de uma forma geral, 
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aumenta em torno de 20-40%, se houver 
história de atopia em parentes de primeiro 
grau, e em até 70% se pai e mãe atópicos.16,21 
Segundo revisão sistemática da Cochrane 
(2006) crianças expostas ao leite de vaca ou 
fórmulas a base de soja, antes dos 6 meses de 
idade, apresentam maior risco de 
desenvolverem alergia ou intolerância a 
alimentos. 22 A incidência de ALV é menor em 
crianças alimentadas exclusivamente com 
leite materno quando comparada às 
alimentadas com fórmula, antes dos 6 meses 
de idade.16,23 Diante da suspeita clínica é 
possível realizar alguns testes diagnósticos. 
Nos casos de hipersensibilidade do tipo I, a 
determinação da IgE sérica específica tem 
sido muito utilizada. Os valores séricos 
aumentados de IgE são indicativos de 
sensibilização à proteína presente em um 
alimento, porém não definem que este 
alimento é o causador dos sintomas. Deve-se 
sempre associar a história clínica ao resultado 
do exame.5,11,17 Esse teste pode auxiliar na 
indicação de qual alimento será pesquisado 
em teste de provocação oral. De toda forma, 
também pode ocorrer reação cruzada com 
epítopos de outras proteínas. Outro teste 

utilizado é o teste cutâneo de 
hipersensibilidade imediata (skin prick test) 
que avalia a sensibilização ao alérgeno.11 Esse 
teste apresenta 95% de valor preditivo 
negativo e é de fácil realização, entretanto, só 
avalia as reações mediadas por IgE, portanto, 
não são úteis nas reações mediadas por 
células.1 Já o patch test, no qual são utilizados 
adesivos com antígenos específicos que são 
aderidos a pele do paciente, avalia reação de 
hipersensibilidade celular.7,18 No entanto, ele 
ainda tem papel limitado no diagnóstico das 
ALV devido à falta de padronização na 
preparação e aplicação do antígeno. Não há 
superioridade entre a determinação da IgE 
total ou os testes intradérmicos.11 Os testes 
de provocação oral são considerados o 
principal exame para se estabelecer o 
diagnóstico de ALV. O padrão ouro para o 
diagnóstico é o teste de provocação oral 
duplo cego placebo controlado.11,13,17 No 
entanto, devido à dificuldade de realização, 
tem-se utilizado o teste de provocação oral 
aberto (paciente e médico cientes). 1,11 Tabela 
2 
 

 
 

Tabela 2 – Indicações de realização do Teste de Provocação Oral 

Estabelecer diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca após exclusão da proteína da dieta 

Diversos alimentos suspeitos 

Reação prévia do tipo anafilática 

Tentativa de estabelecer relação causa e efeito entre alérgeno e sintomas 

Suspeita de reações alérgicas não mediadas por IgE ou na forma mista 

Fonte: Cocco, 2007. 
 
 
Para a realização do exame faz-se a exclusão 
do possível alimento alergênico da dieta do 
paciente. Após 2 a 4 semanas de exclusão 
pode-se oferecer o alimento ao paciente, em 
ambiente onde possa ser oferecido suporte 
caso haja algum evento adverso.5,9,16 Inicia-se 
o procedimento com exame físico do 
paciente afim de comparar possíveis 
alterações que venham a aparecer durante o 
teste.16 Umedecem-se os lábios do paciente 

com um pouco de fórmula infantil com 
proteína inteira do leite de vaca ou leite de 
vaca in natura. Após 30 minutos administra-
se 10 ml por via oral, com um esquema 
progressivo de aumento de volume a cada 20-
30 minutos até completar 150 minutos.25 O 
paciente deve ser observado por mais 2 horas 
após oferecido o último volume de dieta e 
examinado novamente antes de ser liberado, 
com ênfase no exame sistema respiratório e 
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da pele.16 Nos casos em que há história clara 
de reação imediata à proteína do leite de vaca 
somada à IgE específica positiva, se deve 
evitar o teste de provocação oral devido ao 
maior risco de anafilaxia. 11 
 
Tratamento 
 
Depois de estabelecido diagnóstico ou 
mediante forte suspeita de ALV, deve-se 
proceder à exclusão total da proteína 
heteróloga da dieta da criança. 4,11,13 
Apenas 0,5% das crianças em aleitamento 
materno exclusivo apresentam 
manifestações clínicas associadas à alergia à 
proteína do leite de vaca, sensibilizadas via 
leite humano pela mãe que consome leite de 
vaca.7 Em sua maioria, essas manifestações 
são leves ou moderadas.16 Somente nesse 
caso pode-se orientar exclusão de leite de 
vaca e seus derivados da dieta da mãe como 
forma de tratamento. 23,26,27 
A Sociedade Européia de Gastroenterologia, 
Hepatologia e Nutrição Pediátrica (ESPGHAN) 

11 recomenda como tratamento de ALV a 
introdução de fórmulas, após 6 meses de 
idade, à base de proteína extensamente 
hidrolisada de soja ou leite de vaca ou a base 
de aminoácidos, não recomendando fórmula 
à base de proteína isolada de soja.11,28 As duas 
fórmulas são igualmente eficazes na redução 
dos sintomas, sendo as fórmulas de 
aminoácidos mais utilizadas nos casos de 
reação às de proteína extensamente 
hidrolisadas. 4,11,28,29 Já a Academia Americana 
de Pediatria sugere considerar as fórmulas de 
isolado de proteína de soja nas alergias 
mediadas por IgE, sendo recomendadas 
somente a partir dos 6 meses de vida. 30 
A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) 
considera as duas posições como opções para 
o tratamento, e recomenda: tanto na suspeita 
de ALV não mediada por IgE quanto na ALV 
IgE mediada em menores de 6 meses de idade 
aleitamento materno exclusivo durante os 
primeiros 6 meses de vida, se não for possível, 
iniciar fórmula extensamente hidrolisada. Já 
na suspeita de ALV IgE mediada em crianças 
com idade maior ou igual a 6 meses pode-se 
iniciar fórmula a base de proteína de soja ou 
a fórmula extensamente hidrolisada. 1 

Os lactentes devem ficar em isenção da 
proteína do leite de vaca pelo menos por 6 
meses, durante o tratamento. Pode-se 
estender até 9 ou 12 meses de isenção. Nos 
casos com reação imediata grave deve-se 
esperar até 18 meses para realizar novo teste 
de provocação oral, após dosagens de IgE. 11 
 
Orientações Nutricionais 
 
O tratamento nutricional objetiva evitar a 
progressão da doença, a piora dos sinais e 
sintomas e garantir à criança crescimento e 
desenvolvimento adequados. Logo, a 
orientação nutricional na alergia à proteína 
do leite de vaca constitui em etapa 
importante no tratamento. 
A criança deve ser avaliada quanto ao seu 
estado nutricional, sócio-cultural e 
economicamente. Deve-se realizar um 
recordatório alimentar de no mínimo quatro 
dias – incluindo um dia de final de semana. A 
partir de então se pode ter uma idéia da 
alimentação da criança, a fim de evitar uma 
ingestão calórica insuficiente para a idade.1 
A ingestão de micronutrientes deve ser 
adequada para se evitar carências 
nutricionais específicas e possibilitar 
metabolismo adequado. 31 Em estudo 
recente, Seppo et al demonstrou ingestão 
adequada de zinco, ferro, riboflavina e 
vitamina E tanto em crianças que usavam 
fórmula à base de proteína da soja quanto 
hidrolisado protéico. Não houve adequação 
na ingestão diária de cálcio, havendo 
necessidade de suplementação oral em 
ambos os casos. 32  

A avaliação nutricional e da alimentação da 
criança deve ser seqüencial com o propósito 
de se evitar dietas muito restritivas ou 
transgressões da dieta de exclusão. 
Orientações quanto aos alimentos 
industrializados adquiridos devem ser dadas 
aos familiares. Deve-se orientar a leitura de 
rótulos e educar quanto aos termos presentes 
nas informações nutricionais dos alimentos 
que podem indicar presença de traços de leite 
ou algum componente do leite como: 
caseinato, soro/whey, lactoglobulina, caseína 
e lactoferrina. Tais orientações podem evitar 
que ocorra uma transgressão não intencional 
à dieta de exclusão.13 
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Profilaxia 
 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
recomenda o aleitamento materno exclusivo 
até os 6 meses de vida, levando em 
consideração, não somente os aspectos de 
prevenção de alergia alimentar, mas também 
outros aspectos nutricionais, como profilaxia 
de infecções respiratórias e intestinais. A 
introdução da alimentação complementar 
não é recomendada antes dos 6 meses de 
idade pela OMS,33 porém em posicionamento 
recente, a Academia Americana de Pediatria 
discute a possibilidade de iniciá-la entre os 4 
e os 6 meses de idade6. Nesse período, 
haveria uma janela imunológica em que o 
contato com o alimento promoveria 
imunomodulação da resposta das células T, o 
que induziria tolerância a este alimento.6 Já a 
introdução do leite de vaca é recomendada 
somente a partir de 1 ano de idade. 27 
Alguns trabalhos têm demonstrado a 
diminuição da incidência de alergia ao 
amendoim, ovo e peixe em populações em 
que esses alimentos foram introduzidos antes 
de um ano e após os seis meses de idade. As 
Academias Americana, Européia e Canadense 
de Pediatria orientam introdução dos 
alimentos sólidos após 4 a 6 meses de idade. 
6,11,34 
A exclusão da proteína do leite de vaca da 
dieta da mãe durante a lactação como 
medida de prevenção primária da ALV, não é 
recomendada. Achados recentes sugerem 
que restrições na dieta materna durante a 
gravidez ou a lactação não alteram o 
desenvolvimento do processo de 
sensibilização e alergia alimentar na infância. 
23,26,27,34 
Ao contrário do que se observa na prática 
clínica, fórmulas com proteína isolada de soja 
não são hipoalergênicas16 – assim como leites 
de cabra, ovelha e outros mamíferos1 – e não 
devem ser utilizadas como profilaxia a alergia 
alimentar.11,22,27,29,31 Reações alérgicas à 
proteína de soja têm sido relatadas em 30% a 
50% das crianças com ALV.31 
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34. Chin B, Chan ES, Goldman RD. Early 
exposure to food and food allergy in children. 
Can Fam Physician. 2014; 60: 338-9.

 
 



Salus J Health SCi. 2015; 1(1): 37-46 

37 

 

REVIEW 
 

Cow´s milk allergy: state of the art 
 
Pinasco GC1,*, Cola E2, Silva VR3, Manhabusque KV4, Abreu LC5 

 
1 Master degree, Medical School of ABC - FMABC, Santo Andre-SP, Brazil. Professor, Pediatrics, 
Laboratory of Scientific Writing EMESCAM College of Health Sciences, Vitoria-ES, Brazil 
2 Graduate Student, Medicine, Federal University of Espirito Santo - UFES, Vitoria-ES, Brazil 
3 PhD, Professor, Master's degree Program in Public Policy and Local Development, EMESCAM 
College of Health Sciences, Vitoria-ES, Brazil 
4 Master degree, Professor, Pediatrics, EMESCAM College of Health Sciences, Vitoria-ES, Brazil 
5 PhD, Full Professor, Stricto Sensu Program Medical School of ABC - FMABC, Santo Andre-SP, 
Brazil 
 
Article received on March 20th, 2015 
Article accepted on March 28th, 2015 
 

KEYWORDS  
Child; Milk 
Hypersensitivity; 
Food 
Hypersensitivity 

 Abstract 
Objective: To check the state of the art in the steps taken in 
pediatric practice in cow 's milk allergy . Method: review in the 
PubMed database 2005 to 2015. Cow 's milk allergy is the main 
food allergy in childhood. The diagnosis is still difficult to 
achieve in clinical practice and the lack of standardization of 
laboratory research a challenge. The importance of correct 
driving in suspected or confirmed diagnosis is seen in the large 
potential impact on growth and development of children 
subjected to food restriction. 

 
 
*Corresponding author 
E-mail: gustavo.pinasco@emescam.br 
 
 
 
Introduction 

Food allergy and the so-called food 
intolerance have caused perplexity in the 
medical practice. Food allergy or 
hypersensitivity involves the immunological 
response of the body to heterologous 
proteins, whereas food intolerance, for 
example, lactose intolerance – involving 

lactase deficiency –, is not related with 
hypersensitivity 1. 
Food allergy prevalence in children ranges 
from 6% to 10%2,3,4 and it  most frequently 
involves food such as cow milk, egg, wheat, 
corn, soybeans, seafood and peanuts5,6. 
Cow´s milk protein allergy (ALV) is the most 
common in children (prevalence between 2% 
- 3%), among all food allergies 7,8,910,11,12,13. 
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Fifty percent of allergy cases are diagnosed in 
the first month of life. Cow´s milk protein 
desensitization often takes places as age 
advances, thus, allergy reduces 
approximately 75% in the first three years of 
life and 90% at the 6th year11. 
Correct ALV diagnosis is important to prevent 
the inappropriate use of restrictive diets that 
can bring harm to child 
development11,13,14,15,16,17,, or the special and 
expensive formulas unaffordable by most 
families. The present research aims to verify 
the state of art on the steps taken in pediatric 
practice regarding cow milk protein allergy.  
 
Method 

 
Research Strategy 
 
The revision was made in PubMed / Medline 
database and were considered papers 
published between 2005 and 2015. 
Publications were selected according to the 
terms: "Milk hypersensitivity" and "Food 
Allergy", which were defined by the Medical 
Subject Headings (MESH). The texts were 
filtered by publication date, language 
(English, Portuguese and Spanish), age (birth 
to 18 years old) and other inclusion and 
exclusion criteria. All steps are shown in 
Figure 1. 

 
Figure 1 - flowchart showing the search strategy , from April 2005 to March 2015
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Inclusion and Exclusion Criteria 
 
Original articles, related classic articles and 
meta-analyses and guidelines involving 
clinical studies with humans were considered 
to be the objects of study. Fast 
communications, letters to the editor, 
incomplete texts and experimental animal 
studies were excluded.  
 
Selection Strategy 
 
Unrelated articles were selected by title 
reading. Works not related with the topic 
were deleted after abstract reading. The 
remaining articles were completely read and 
selected by relevant association with the 
subject. Classical and correlated articles that 
did not appear in the search were included 
due to the direct search done for renowned 
and specialized group of authors. The two 
researchers analyzed the articles and agreed 
on the inclusion of the selected ones. 
 
Immunology And Clinical Manifestations 
 
After cow´s milk ingestion, its protein is 
phagocytosed by antigen-presenting cells 
(APCs) located in the intestinal mucosal or in 
the lungs. APCs process the antigen and 
present their epitopes to the T helper 
lymphocyte 3. Tolerance will possibly result 
from the regulatory action of interleukin (IL) - 
10 on the Th2 response.  The increased levels 
of the specific cow milk protein IgG4 will be 
found in response to IL-10 and it reduces IgE 
levels, fact that result in the development of 
tolerance mechanisms18. 
Cow´s milk protein (CMA) may due to the 
immune reaction of IgE (immunoglobulin) 
mediated, the mixed reaction (IgE-mediated 
and cell) or a non-mediated IgE reaction.11,19 
The IgE-mediated reaction is the most 
common immune response.17 The 

sensitization phase begins after the first 
contact with the antigen: T lymphocytes 
secrete Th2 cytokines IL-4, IL-5 and IL-13 and 
it stimulates IgE by the B lymphocytes. IgE 
binds to the surface of the mast cell, thus 
stimulating histamine release. After a new 
contact with the allergen, the sensitized body 
triggers the immediate hypersensitivity 
reaction effector phase (type I) within the first 
12 - 24 Hours3. Immediate reactions typically 
occur a few minutes or up to 2 hours after 
exposure.11,20 It is characterized by acute 
inflammatory immune response at the site 
exposed to the allergen. Such response is also 
regulated by Th2 T lymphocytes that 
stimulate effector cells’ - neutrophils and 
eosinophils - maturation and recruitment in 
the antigen exposed site.3 
There is the involvement of immunoglobulin 
E, T lymphocytes and pro inflammatory 
cytokines in mixed reactions. Eosinophilic 
esophagitis, eosinophilic gastroenteritis, 
atopic dermatitis and asthma are examples of 
this group.1,11 
Non-IgE-mediated manifestations include cell 
mediated hypersensitivity reactions that 
possibly involve cytotoxic and 
immunocomplex reactions. This group 
presents late submission manifestations with 
chronicity tendency1. Such manifestations 
usually occur 48 hours after exposure to the 
allergen and they may have onset delay up to 
1 week.11 
Most children present symptoms on the 
following systems: gastrointestinal (50% - 
60%), skin (50% - 60%) and respiratory (20% - 
30%),16 when there are two or more affected 
systems there is greater chance of CMA.11 
Neurological and cardiovascular symptoms 
may also be found, but they are more often 
related to anaphylaxis.1 The most common 
clinical manifestations are shown in Table 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

40 

 

Table 1 - Key Signs and Symptoms in Allergy to Cow's Milk Protein 

Affected Systems Infants 
and 

children 

Older 
children 

IgE-
Mediated 

Non-IgE-
mediated 

Immediate 
reaction 
(within 

minutes up to 
2 hours) 

Gastrointestinal dysphagia 

gastroeso
phageal 
reflux 

Colic, 
abdominal 
pain 

vomiting 

Anorexy, 
refusal to 
feed 

Diarrhea 
with or 
without 
loss of 
protein or 
blood 

constipati
on with or 
without 
perianal 
hyperemia  

Reduction 
in motility 

Fecal 
occult 
blood 

dysphagia 

gastroesoph
ageal reflux 

dyspepsia 

Nausea, 
vomiting 

Anorexy, 
early satiety 

Diarrhea 
with or 
without loss 
of protein or 
blood 

constipation 
abdominal 
pain 

Fecal occult 
blood 

Allergy 
oral 
manifestat
ions 

Nausea, 
vomiting 

colic 

diarrhea 

gastroesophag
eal reflux 

enteropathy 
transient 

Enteropathy 
protein-losing 

colitis 

constipation 

Failure to 
Thrive 

vomit 
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Respiratory Tract runny 
nose 

wheezing 

Chronic 
cough 
(noninfect
ious 
cause) 

runny nose 

wheezing 

Chronic 
cough 
(noninfectio
us cause) 

rhinoconju
nctivitis 

Wheezing 
Chronic 
cough 
(noninfecti
ous cause) 

Laryngeal 
edema 

Suppurativ
e otitis 
media 

pulmonary 
hemosiderosis 

(Heiner 
syndrome) 

Cough or 
stridor 

Difficulty 
breathing 

Skin Urticaria 
(without 
other 
defined 
causes) 

Atopic 
eczema 

Angioede
ma 
(swelling 
of the lips 
or eyelids) 

Urticaria 
(without 
other 
defined 
causes)  

Atopic 
eczema 

Angioedem
a 

atopic 
dermatitis 

hives 

angioede
ma 

skin rash 

atopic 
dermatitis 

hives 

angioedema 

General Symptoms 
of shock 
with 
severe 
metabolic 
acidosis, 
vomiting 
and 
diarrhea 
(food 
protein-
induced 
enterocoli
tis) 

Anafilaxia anaphylaxi
s 

 anaphylaxis 

Food protein 
induced 
enterocolitis 

Source: Brill, 2008; Koletzko,2012. 
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Diagnosis 
 
Clinical and epidemiologic evaluation play a 
key role in diagnosing adverse reactions to 
food.11,16,17,19,20 Family history of allergy 
among first-degree relatives increases CMA 
risk. Allergy risk, in general, increases in 
approximately 20-40% in case of any history 
of atopy among first-degree relatives and it 
can raise up to 70% if both parents are 
atopic.16,21 
According to a systematic Cochrane review 
(2006), children exposed to cow´s milk or soy-
based formulas before 6 months of age are at 
higher risk of developing allergy or food 
intolerance.22 The incidence of CMA is lower 
in children fed only with breast milk in 
comparison to those who were formula-fed 
before 6 months of age.16,23 
Some diagnostic tests can be performed after 
the clinical suspicion. The determination of 
specific IgE has been widely used in cases of 
type I hypersensitivity. IgE serum levels are 
indicative of the protein presence in a food, 
but they do not define if a particular food is 
causing the symptoms. One should always 
associate the clinical history and the test 
results. 5,11,17 The tests can help indicating the 

food to be assessed in oral challenge tests. 
However, there can also be cross-reactions 
with epitopes from other proteins. 
The skin immediate hypersensitivity (skin 
prick test) is another usual test to assess 
allergen sensitization.11 This test shows 95% 
negative predictive value and is easy to 
perform. However, it can only evaluate IgE-
mediated reactions. Therefore, it is not useful 
in cell-mediated reactions1. The patch test – 
in which adhesives with specific antigens are 
adhered to the patient’s skin – assesses the 
cellular hypersensitivity reaction.7,18 
Nevertheless, it still plays limited role in CMA 
diagnosis due to lack of standardized 
preparation and to the implementation of the 
antigen. There is no superiority between total 
IgE determination and intradermal test.11 
Oral food challenge tests are considered the 
main way to establish CMA diagnosis. Double-
blind and placebo-controlled oral food 
challenges are the gold standard for this 
diagnosis.11,13,17 However, an open oral 
challenge test (patient and physician aware) 
is used due to embodiment difficulties.1,11 
Table 2 
 

 

Table 2 - carrying out instructions from Oral Food Challenge 

Establishing cow milk protein allergy diagnosis after excluding it from the child’s diet 

Many suspect foods 

Previous anaphylactic type reaction 

Attempt to establish the cause and effect relationship between allergen and symptoms 

Suspected allergic reactions not mediated by IgE or its mixed form 

Source: Cocco, 2007. 
 

 
Possible allergenic food is excluded from the 
patient's diet as a means of examination. 
After 2-4 weeks of exclusion the food is 
offered to the patient again and it is done in 
an environment where support can be 
offered if any adverse event takes place.5,9,16 
The procedure begins with the patients 
physical examination to compare possible 
changes that may appear during the test. 16 

The doctor humidifies the child’s lips with a 
formula containing whole cow´s milk protein 
or in natural cow´s milk; after 30 minutes, 10 
ml is administered via a progressive swelling 
scheme every 20-30 minutes until a 150 
minutes round is completed25. The patient 
should be observed for 2 hours after the last 
administration and examined again before 
being cleared. The doctor must focuses on 
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responses from the respiratory and the skin 
systems. 
The oral challenge should be avoided in cases 
of clear history of immediate reaction to 
cow´s milk protein added to the specific 
positive IgE due to increased anaphylaxis 
risk.11 
 
Treatment 
 
As soon as the CMA diagnosis or its strong 
suspicion is established, the total exclusion of 
the heterologous protein from child's diet 
must be indicated. 4,11,13 
Only 0.5% of exclusively breastfed children 
have clinical manifestations associated with 
cow´s milk protein allergy sensitized via 
human milk  supplied by the mother who 
consumes cow´s milk7. Most of these 
symptoms are mild or moderate.16 A strict 
cow´s milk protein free diet from the mother 
can be indicated in this case only.23,26,27 
The European Society of Gastroenterology, 
Hepatology and Nutrition Pediatric 
(ESPGHAN)11 recommended the introduction, 
of extensively hydrolysed formula based on 
cow´s milk or soya protein or amino acids 
based formulas after six months of age as 
treatment, but it does not recommend the 
use of isolated soy protein-based 
formulas.11,28 The two formulas are also 
effective in reducing symptoms. The amino 
acids formula is more commonly applied in 
cases of reaction to extensively hydrolysed 
protein formulas.4,11,28,29 However, the 
American Academy of Pediatrics suggests 
isolated soy protein formulas to IgE-mediated 
allergies; however only after 6 months of 
life.30 
The Brazilian´s Society of Pediatrics considers 
the two possibilities as treatment options and 
recommends, in children under 6 months old, 
in suspected non IgE mediated ALV or in IgE 
mediated CMA: exclusively breastfed for the 
first 6 months of life. If it is not possible, 
exclusively hydrolyzed formula is 
recomended. As for IgE-mediated CMA 
suspicion in 6 months old children or older, 
soy protein-based or extensively hydrolyzed 
formulas can be introduced. 1 
Infants should be away from cow´s milk for at 
least six months during the treatment. Such 

period may be extended to 9 or 12 months 
and, in case of severe immediate reaction, it 
must be extended to 18 months before a new 
oral challenge is done.11 
 
Nutritional Guidelines 
 
The nutritional treatment aims to prevent 
disease progression, the worsening of signs 
and symptoms and to enable child growth 
and development. Therefore, nutritional 
guidance in cow´s milk protein allergy is an 
important step in the treatment. 
The child’s nutritional, socio-cultural and 
economic status should be assessed. A food 
recall of at least four days - including the 
weekend - should be performed. This is the 
way to have an idea about the child’s diet to 
avoid an insufficient caloric intake for the age. 
1 
Micronutrients intake should be adequate to 
avoid specific nutritional deficiencies and 
enable proper metabolism 31. In a recent 
study Seppo et al have demonstrated 
adequate zinc, iron, riboflavin and vitamin E 
intake by children who were introduced to 
protein based formula and soybean 
hydrolysate protein. There was no correct 
daily calcium intake, fact that requires oral 
supplementation.32 
Nutritional assessment and the correct 
feeding should be performed in sequence in 
order to avoid too restrictive diets or 
exclusion diet transgressions. Families should 
receive proper guidance on the acquired 
processed foods; they should be informed on 
how to read labels and understand the terms 
found in the nutritional information that may 
indicate milk traces or any milk component 
such as caseinate, whey, lactoglobulin, casein 
and lactoferrin. These guidelines can avoid 
unintentional diet exclusion transgression.13 
 
Prophylaxis 
 
The World Health Organization (WHO) 
recommends exclusive breastfeeding until 6 
months of life and it takes into account not 
just the food allergy prevention aspects, but 
also other nutritional aspects such as 
prevention of respiratory and intestinal 
infections. The introduction of 
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supplementary feeding is not recommended 
before 6 months of age by the WHO 33, but in 
recent statements the American Academy of 
Pediatrics discussed the possibility of starting 
it between the 4 and 6 months of age.6 During 
this period there would be a “window period’ 
when contact with food would promote T cell 
immune modulation response and it would 
lead to food tolerance however cow´s milk 
introduction is just recommended from the 
1th year of age on.27 
Studies have shown decreased incidence of 
peanut, egg and fish allergy in populations 
where these foods were introduced after six 
months and before one year old. The 
American, European and Canadian 
Academies of Pediatrics suggest solid food 
introduction after 4 to 6 months of life. 6,11,34 
Cow´s milk protein exclusion from the 
mother's diet during lactation as CMA 
primary prevention measure is not 
recommended. Recent findings suggest that 
restrictions on maternal diet during 
pregnancy and lactation do not alter the 
possibility of developing sensitization 
processes and food allergy in childhood. 
23,26,27,34 
Differently from what is observed in the 
clinical practice, isolate soy protein formulas 
are not hypoallergenic,16 as well as goat, 
sheep and other mammal’s milk, 1 and they 
should not be used in food allergy 
prophylaxis. 11,22,27,29,31 Soy protein allergic 
reactions have been reported in 30% to 50% 
of infants with CMA.31 
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 Resumo 
O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é identificado pela 
comunidade como o responsável por criar o elo entre ela e a 
equipe Saúde da Família (eSF), interação esta, estimada pelo 
trabalho do ACS. O objetivo desse estudo foi conhecer a 
percepção do ACS sobre o planejamento do trabalho. Utilizou-
se abordagem qualitativa e descritiva, para coleta de dados 
através do método de Grupo Focal (GF). Para análise dos dados, 
a análise do discurso. De forma intencional, 16 ACS das 14 
Unidades Básicas de Saúde de Viçosa, foram convidados para 
participar do GF. Seis ACS aceitaram participar e constituíram a 
amostra da pesquisa. Os dados evidenciaram que há um 
desequilíbrio entre o desejo do ACS de realizar 
satisfatoriamente as atividades e atender às expectativas das 
famílias, influenciado pela precarização das condições do 
trabalho e falta de planejamento levando ao mau desempenho 
dos ACS. Concluiu-se que a falta de planejamento do trabalho 
dos ACS gerou insatisfação entre os mesmos em relação ao 
trabalho desenvolvido. 
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Introdução 
 

Planejar é estabelecer ações que concorram 
para o melhor resultado, envolvendo o 



reconhecimento das dificuldades, da 
realidade, ameaças e riscos, é pensar no 
futuro, estabelecer objetivos e encontrar os 
meios para alcançá-los é uma característica 
que diferencia os homens dos demais seres 
vivos.1 Assim, o papel do planejamento é 
diagnosticar a realidade e proporcionar 
mudanças na mesma. 
O processo de trabalho em saúde remete-nos 
à ideia de prestação de serviços. Este 
normalmente está relacionado ao alcance de 
resultados que modifiquem uma 
determinada realidade direcionando o 
processo de trabalho para o alcance de 
objetivos e metas, considerando para tanto, a 
complexidade da interação entre os 
diferentes recursos, incluindo os aspectos 
cognitivos, organizativos, políticos, 
subjetivos, financeiros e outros. 
O ciclo administrativo do planejamento pode 
ser dividido em quatro etapas 

 
Planejamento (definição dos 
objetivos; formular estratégia; 
analisar a realidade; identificar 
oportunidades e ameaças; 
fechar alianças fortalecedoras); 
Organização e desenvolvimento 
(disponibilizar recursos; adquirir 
espaço físico e equipamentos; 
repor materiais de consumo e 
gerir as competências); 
Execução/direção (tomar 
decisões; executar as ações 
planejadas e adaptar-se ao 
contexto da ação); 
Controle e avaliação (analisar o 
impacto da execução na ação 
planejada; verificar se os 
objetivos foram alcançados; 
verificar a eficiência das 
estratégias; propor melhorias na 
eficiência, eficácia e efetividade) 
[grifo nosso].1 

 
O processo de planejar envolve a definição de 
objetivos e formulação de estratégias.  É a 
forma de agir para se alcançar os objetivos. 
Na etapa de organização e desenvolvimento, 
considera-se a gestão de competências que é 
preparar os envolvidos para o sucesso da 
ação.1 

Da mesma forma os autores destacam que: 
 

Execução/Direção é a que 
incorpora o processo de tomada 
de decisão e a execução da ação 
programada, considerando 
permanentemente a 
oportunidade para executar os 
projetos e adaptando-os ao 
contexto em que a ação 
efetivamente acontecerá. 
A etapa do Controle/Avaliação 
corresponde ao momento em 
que se busca garantir que as 
ações executadas tenham sido 
realizadas da maneira como 
haviam sido pensadas[grifo 
nosso].1 

 
Neste sentido, o desafio gerencial na ESF é 
envolver no processo de trabalho os 
diferentes atores sociais no contexto da 
saúde, aproximando o trabalhador dos 
resultados de seu trabalho.1 Na ESF o 
processo de trabalho inicia-se com a 
identificação e análise dos problemas, com o 
levantamento das prioridades, com a 
definição das ações para superar os 
problemas e também com a identificação dos 
recursos necessários a sua superação.2   
Por isso as etapas do planejamento local 
devem ser um processo flexível e 
participativo que permita a troca de saberes 
entre a eSF e a comunidade.3 Assim, o 
trabalho é realizado por uma equipe 
multidisciplinar que conta com no mínimo: 
um médico, um enfermeiro, um auxiliar de 
enfermagem e quatro a seis Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS). Para atuar 
como ACS, o profissional deve residir na 
comunidade e ter, no mínimo, a escolaridade 
de ensino fundamental.3 
A exigência do ACS ser um morador da 
comunidade parte do pressuposto que ele 
compartilha dos mesmos valores e interesses 
da população local gerando, assim, uma 
identidade coletiva. Assim, esse traço 
identificador permite que o ACS possa 
desenvolver e executar atividades de 
prevenção de doenças e promoção de saúde 
junto à comunidade, legitimando e 



proporcionando eficácia humana e cultural 
durante o exercício de sua profissão.4 
Dessa forma, percebe-se a importância da 
capacitação antes do início das atividades 
profissionais, contudo, isso não é uma 
realidade na maioria das regiões do país. O 
profissional, conta apenas com o bom senso 
em seu cotidiano laboral, como se estivesse 
em um jogo de tentativas, acertos e erros.5 
Sendo assim, é necessário repensar todo o 
processo de trabalho em saúde à luz das 
condições concretas em que acontece o 
trabalho das equipes de Saúde, em especial as 
condições de trabalho do ACS. 
O objetivo desse estudo foi analisar e 
compreender o planejamento do trabalho do 
ACS de Viçosa. Para atender a esse objetivo, 
fez-se necessário compreender a diferença 
entre tarefa prescrita a tarefa real e assim 
prosseguir na discussão sobre o 
planejamento do trabalho junto aos ACS. 
 
Revisão de Literatura 
 
Grupo Focal 
 
O grupo focal tem sido uma estratégia 
metodológica muito utilizada para 
aprofundar-se no conhecimento do cotidiano 
laboral dos profissionais da saúde.6 
Este se apresenta como um método de coleta 
de dados muito utilizado por pesquisadores 
da área da saúde, principalmente enfatizando 
a facilidade de se abordar temas que em 
entrevistas individuais seria mais complicado 
explorar, bem como o estímulo ao debate e o 
baixo custo para a realização da técnica.7 
Portanto, ao utilizar grupo focal deve-se 
compreender a necessidade de considerar os 
diferentes sujeitos e suas visões e 
compreender também que estão vinculados a 
um contexto social sobre o qual incide o 
fenômeno a ser analisado. Dessa forma, seu 
principal objetivo é reunir em detalhe 
informações sobre um tema específico 
definido pelo pesquisador, coordenador ou 
moderador do grupo, buscando, com os 
participantes, compreender as percepções 
sobre um tema, produto ou serviço.6 
O espaço, onde o método do GF é aplicado, 
deve ser pensado de forma a não haver 

interferência externa, não comprometendo, 
assim a discussão do grupo.6- 8 
Esses autores afirmam que o GF pode ser 
utilizado para se conhecer as opiniões dos 
participantes a partir das intenções do 
pesquisador que direciona, por meio de 
roteiro pré-estabelecido, os temas a serem 
discutidos. 
Essencialmente, o GF consiste em promover a 
interação entre os participantes e o 
pesquisador, deve ser composto por 
pequenos grupos de pessoas que não têm 
envolvimento de amizade ou de trabalho, 
mas que possuam características comuns. Sua 
duração não deve ser maior que duas horas 
para que as discussões não assumam 
características pessoais.7 
O ambiente deve ser cuidadosamente 
preparado para que ruídos externos não 
distraiam os participantes. Além disso, 
necessita-se da autorização dos envolvidos, 
para a gravação em áudio e vídeo. É comum 
no ambiente, além do pesquisador que 
normalmente é o moderador da discussão, 
haver relatores ou observadores para anotar 
os principais acontecimentos e observar a 
comunicação não verbal.8 
Em síntese, a utilização do grupo focal, como 
método para conhecer a realidade de 
determinados grupos e suas percepções, 
pode contribuir para o avanço de pesquisas 
na área da saúde e elaboração de novos 
métodos de entrevistas de grupo, colocando-
se como uma estratégia de trabalho eficaz 
para o assistente social. 
Planejamento do GF e características dos 
participantes 
Para a realização do GF, é necessário 
selecionar os participantes, tendo clara 
determinação do grupo social, porém o GF 
não visa identificar a frequência com que um 
determinado comportamento ou opinião 
ocorre, mas sim, de compreender como se 
diferem as opiniões ou atitudes frente alguma 
questão.8 
Segundo os autores, no GF deve-se evitar 
dispor no mesmo grupo ou espaço, pessoas 
do mesmo círculo de convivência ou mesmo 
que possuam características contrastantes.8 
A escolha do local, também ganha destaque, 
que sugere que o espaço seja isento de 
interferências e que comporte o número de 



participantes convidados. Sobre esta 
questão, destaca-se que a o local onde o GF 
irá ocorrer deve ser um “território neutro” e 
de fácil acesso aos participantes.7 6 
A autora destaca ainda que as cadeiras dos 
participantes devem estar dispostas em 
círculo para facilitar a visualização dos 
participantes, para haver maior interação e, 
em algumas situações.  O próprio 
“enfrentamento” permitido pelas diferentes 
opiniões. Neste estudo, o GF foi importante 
para compreender também a percepção dos 
entrevistados sobre os conceitos de tarefa 
prescrita e realizada. 
 
Tarefa prescrita e Tarefa realizada 
 
Ao iniciar as reflexões sobre tarefa prescrita e 
tarefa realizada, deve-se primeiramente 
compreender questões importantes sobre o 
processo de trabalho, que possui três 
elementos, assim dispostos: a atividade 
adequada a um fim (o próprio trabalho); o 
objeto de trabalho (matéria que se aplica o 
trabalho) e os instrumentos ou meios do 
trabalho.9 
No processo de trabalho em saúde alguns 
componentes devem ser analisados de forma 
recorrente, pois o processo de trabalho 
envolve uma relação recíproca destes 
elementos: o objeto do trabalho; os 
instrumentos; a finalidade do trabalho e os 
agentes que desempenharão o trabalho.9 
A tarefa é a face visível do trabalho prescrito, 
“é entendida como aquilo que está posto ao 
trabalhador ou o que se espera que ele faça”. 
De acordo com os autores, a tarefa antecede 
a atividade: “veicula explícita ou 
implicitamente um modelo de sujeito; [...] e 
requer do sujeito dupla atividade de 
elaboração mental”.10 
Da mesma forma os autores descrevem os 
aspectos fundamentais da atividade: 

 
[...] finalismo; estratégias de 
mediação; contradições; papel 
ontológico; integração do 
pensar-agir-sentir. 
Ademais, a atividade tem um 
caráter integrador e unificador 
na medida em que organiza e 
estrutura os elementos das 

situações de trabalho, 
constituindo-se na forma de 
mediação que os trabalhadores 
desenvolvem para superar as 
contradições que lhes são 
impostas externamente.10 

 
A linha da ergonomia, originada em países de 
língua francesa, denomina a ergonomia da 
atividade que identifica o trabalho em duas 
faces: a tarefa que é o trabalho prescrito e a 
atividade que é o trabalho real; lados que não 
se opõem.11 
A caracterização do trabalho prescrito ocorre 
pelos seguintes elementos: 

 
Os objetivos a serem atingidos e 
os resultados a serem obtidos, 
em termos de produtividade, 
qualidade, prazo;  
Os métodos e procedimentos 
previstos;  
As ordens emitidas pela 
hierarquia (oralmente ou por 
escrito) e as instruções a serem 
seguidas;  
Os protocolos e as normas 
técnicas e de segurança a serem 
seguidas;  
Os meios técnicos colocados à 
disposição– componente da 
prescrição muitas vezes 
desprezado;  
A forma de divisão do trabalho 
prevista;  
As condições temporais 
previstas;  
As condições socioeconômicas 
(qualificação, salário[grifo 
nosso].11 

 
Nesta perspectiva, percebe-se que o 
planejamento do trabalho é a sistematização 
e desenvolvimento das tarefas e das 
atividades. Por isso observa-se que o 
planejamento é a forma que o trabalhador 
tem de compreender o objetivo do seu 
trabalho e como desenvolvê-lo. 
Dessa forma, é importante definir o que é 
trabalho e o que é processo de trabalho: 

 



O trabalho, em geral, é o 
conjunto de procedimentos pelos 
quais os homens atuam, por 
intermédio dos meios de 
produção, sobre algum objeto 
para, transformando-o, obterem 
determinado produto que 
pretensamente tenha alguma 
utilidade. 
 
[...]Quanto mais complexo o 
processo de trabalho e quanto 
menos sistematizado ele for, 
mais difícil será refletir sobre ele.  
Essas são características muito 
presentes [...] na ESF. Por isso, é 
fundamental que os profissionais 
aí inseridos desenvolvam 
habilidades para a aplicação de 
instrumentos que possibilitem a 
reflexão crítica e a 
transformação do seu processo 
de trabalho.12 

 
Dessa forma a finalidade do processo de 
trabalho é satisfazer necessidades e 
expectativas dos homens, conforme sua 
organização social, em dado momento 
histórico.12 
Nesse aspecto é fundamental 
compreendermos a característica da cultura 
organizacional.13 Tais características são 
denominadas como aspectos formais e 
abertos, outros aspectos são de difícil 
percepção, classificados como informais e 
ocultos. Dessa forma, pode-se elencar que 
componentes visíveis são aqueles aspectos 
operacionais, como as atividades, a exemplo 
disso, 

 
Estrutura Organizacional; Títulos 
e descrições de cargos; Objetivos 
e estratégias; Tecnologia e 
práticas operacionais; Políticas e 
diretrizes de pessoal; Métodos e 
procedimentos; Medidas de 
produtividade física e 
financeira.13 

 
Para o autor, considerando tais 
componentes, a organização é percebida 
como um sistema complexo estruturada para 

trazer motivação e maior produtividade, por 
isso deve ser constantemente observada, 
analisada e aperfeiçoada.  
O trabalho na saúde vem enfrentando 
desafios para organizar suas tarefas e 
atividades, desta forma o estudo em questão 
demonstrou como os ACS compreendem o 
planejamento de seu trabalho nas UBSFs de 
Viçosa, na perspectiva das tarefas e 
atividades realizadas. 
 
Metodologia 
 
Caracterização da Pesquisa 
 
A pesquisa trata-se de um estudo de natureza 
qualitativa com abordagem descritiva, 
buscando descrever a percepção do ACS em 
relação ao planejamento do trabalho nas 
UBSFs de Viçosa, Minas Gerais. 
 
Local de estudo 
 
O estudo foi realizado nas UBSFs de Viçosa, 
Zona da Mata Mineira, com população 
segundo o Departamento de Atenção Básica 
de 73.333 habitantes. 14 
Em 1999, ano de inauguração das Unidades 
de Saúde, eram 59.024 habitantes e duas eSF 
e contavam com 10 ACS, a estimativa de 
cobertura da população era de 5. 750 
habitantes. Em 2013, eram 86 ACS 
distribuídos em 13 equipes Saúde da Família, 
com estimativa de cobertura da população 
passou a ser de 49.450 habitantes, 
aproximadamente 67,43% da população.14 
Os 86 ACS estavam distribuídos nas 14 UBSFs 
nos diferentes bairros da cidade de Viçosa: 
Amoras (cinco ACS); Bom Jesus (sete ACS); 
João Braz/Violeira (cinco ACS); Nova Era (sete 
ACS); Nova Viçosa/Posses (onze ACS); Novo 
Silvestre (três ACS); São José do Triunfo (cinco 
ACS); Barrinha (dez ACS); São Sebastião (sete 
ACS); Cachoeirinha (dois ACS); Silvestre (seis 
ACS); Santa Clara (sete ACS); Santo Antônio I 
(cinco ACS) e Santo Antônio II (seis ACS). 
Considerando os aspectos apresentados, 
ressalta-se que o estudo foi realizado junto às 
14 UBSFs do município de Viçosa, que 
possuíam em seu quadro 86 ACS. 
 
Caracterização da População e Amostra 



 
Considerando as 14 UBSFs de Viçosa, MG e 
seus 86 ACS, que neste estudo são 
caracterizados como população do estudo, 
fez-se a seleção de um ACS em cada UBSF, 
exceto nas Unidades que possuíam mais de 
uma equipe. Nestas foram selecionados dois 
ACS que totalizou ao final, 16 ACS. Para 
explorar ao máximo a contribuição dos ACS, 
foram organizados dois Grupos Focais com 
um número reduzido de oito participantes 
cada, distribuídos em horários distintos. Tal 
iniciativa garantiu que nas UBSFs cujo número 
de convidados foi de dois ACS, estes 
pudessem ser distribuídos em horários 
diferentes para impossibilitar intimidação e 
desconforto ao se discutir as questões que 
interferem na falta de planejamento do 
trabalho na Unidade. 
Estes 16 ACS foram selecionados, 
considerando que estavam há menos tempo 
atuando na UBSF. No entanto, apenas quatro 
ACS participaram do primeiro GF e dois ACS 
participaram do segundo GF, determinando a 
amostra do estudo. 
Todos os ACS selecionados eram do sexo 
feminino e trabalhavam nas UBSFs entre 
quatro meses a três anos e meio. Os 
participantes não se conheciam, pois 
trabalhavam em UBSFs em bairros distantes 
uns dos outros e autorizaram a gravação em 
áudio e vídeo e assinaram o Termo 
Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). O 
pesquisador se comprometeu a manter o 
anonimato dos participantes durante a 
apresentação dos dados. 
Este estudo foi autorizado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP), Parecer: 295.361, 
em 03/06/2013, e contou com o 
financiamento do CNPq. 
Instrumentos de coleta de dados da Pesquisa 
Como se trata de uma pesquisa qualitativa e 
descritiva, utilizou-se como método de coleta 
de dados o Grupo Focal descrito, como 
técnica que permite discussões entre os 
participantes e, ao mesmo tempo gera 
insights para o pesquisador no que diz 
respeito à interação dos participantes.7 
O GF pode ser considerado, ainda, como 
técnica de diagnóstico situacional, no caso 
deste estudo para conhecer a percepção do 
ACS sobre o planejamento do seu trabalho.8 

Condução do Grupo Focal 
Foram realizados dois GF com duração de 1 
hora e 20 minutos cada, incluindo o intervalo 
para o lanche. O primeiro GF foi composto 
por quatro ACS (n=4) e o segundo GF 
composto por dois ACS (n=2). Na condução 
dos grupos focais, foi utilizada a apresentação 
de vídeos com relatos sobre o trabalho de ACS 
de Viçosa e outras cidades. Utilizou-se, ainda, 
revistas, frases e charges sobre motivação e 
trabalho em saúde para promover a discussão 
e participação dos ACS. 
Os temas iniciais para as discussões foram: 
pontos positivos e negativos da profissão; 
tarefas; relacionamento; condições de 
trabalho; motivação; comunicação com a 
comunidade e a equipe, capacitação e 
treinamento. 
Além do pesquisador que atuou como 
moderador, estiveram presentes mais três 
relatores que não conheciam os ACS. Para a 
escolha dos relatores, foi considerada a 
experiência no campo do estudo e a 
familiaridade com o tema da pesquisa: 
planejamento do trabalho. A presença dos 
relatores não alterou a dinâmica dos grupos, 
ao contrário, contribuiu para observar a 
comunicação verbal e não verbal. Estes 
realizaram anotações e observações 
considerando os depoimentos apresentados 
pelos participantes. 
As falas do grupo focal foram gravadas em 
áudio e vídeo e posteriormente, transcritas 
na íntegra. 
 
Instrumentos de análise de dados 
 
O tratamento dos dados, de natureza 
qualitativa, foi feito por meio de análise do 
discurso que considera a o discurso como 
produto da identidade social. 
A análise das respostas encontradas permitiu 
a compreensão da linguagem implícita e 
explícita, considerando a vivência e a 
experiência de cada ACS e a compreensão de 
como estes percebem o trabalho 
desenvolvido. 
 
Resultados e Discussão 
 
Inicialmente, como forma de minimizar os 
impactos possivelmente negativos dos ACS 



estarem em um espaço físico que não é 
comum ao seu cotidiano e com pessoas que 
eles não conheciam, foi solicitado que os 
mesmos confeccionassem seus crachás com 
seus nomes ou apelidos e que escolhessem 
entre as várias revistas a sua disposição, uma 
figura que simbolizasse uma característica 
pessoal e uma frase que retratasse seu 
cotidiano, dentre as diversas selecionadas 
pelo moderador e dispostas em uma mesa. 
Ao iniciar o discurso de caracterização pessoal 
e do trabalho, o Agente “P”a, escolheu a 
imagem de um animal de estimação, 
afirmando que gosta de bicho. A frase: 
Ganhamos força, coragem e confiança a cada 
experiência em que verdadeiramente 
paramos para enfrentar o medo. 15 

Identificamos na exposição do ACS, ao 
explicar o motivo da escolha da frase, que os 
ACS passam por situações com as quais 
muitas vezes não estão preparados para lidar, 
com o contato com os usuários de drogas e 
com os pacientes com transtornos mentais. 
______________ 
aA identificação com letras do alfabeto é para 
manter o anonimato do entrevistado. 
Observou-se que havia, no desenvolvimento das 
atividades junto às famílias, conflitos e falta de 
habilidade ao se deparar com situações que fogem 
ao habitual como exposto pelo “Agente P” no 
discurso abaixo: 

 
ele tá andando armado pelo 
bairro [...], já tentou matar a 
filha a mãe [...] mas teve um 
momento assim que eu parei 
para pensar, nossa, as vezes eu 
tô andando aqui na rua, e se ele 
vier aqui e do nada ele me matar. 
[...] o salário que eu ganho, tipo 
assim, não vale a minha vida, 
nem se eu ganhasse muito não 
valeria a minha vida (Fala do 
Agente P). 

 
O relato deste ACS demonstrou a dificuldade 
profissional para conviver profissionalmente 
com usuários de drogas e com pessoas com 
transtornos mentais.  Isso reforça a falta de 
preparo destes profissionais para lidar com a 
realidade da população, embora tal atitude 
seja esperada para um ACS, ou seja, ele 

precisa lidar cotidianamente com o indivíduo 
e sua família, considerando o trabalho de 
assistência à saúde na comunidade. 
No discurso do Agente “P”, o tom de voz 
utilizado pelo participante, demonstrando 
insatisfação salarial, recebeu o apoio dos 
outros participantes. Assim, a polifonia é 
identificada pelo lugar social que ocupa o ACS 
e pelas diversas vozes em seu discurso, onde 
o “eu” não é individualizado, mas, 
compartilhado pelos outros cinco 
participantes do GF, demonstrando um “eu” 
coletivo. 
Considerando o lugar social do discurso, a 
construção da identidade dos profissionais 
recebe influência de diversas concepções e 
experiências, que demonstram que o sujeito 
não é homogêneo, mas um componente de 
um conjunto social que tem voz e atitude.16 
A este respeito, os profissionais mais bem 
remunerados são os que realizam 
procedimentos técnicos do cuidar da doença, 
tornando-se mais valorizados social e 
financeiramente.17 No caso dos ACS, estes 
tentam fortalecer seu discurso pautado na 
questão da prevenção às doenças fazendo 
parte do processo de cuidado das famílias 
atendidas. Notou-se a diferenciação entre o 
cuidado técnico e o atendimento dos ACS: 

 
O cuidado, trazido para o diálogo 
na relação do agente 
comunitário de saúde com a 
comunidade, é enfatizado em 
seu lado técnico, ou seja, 
procedimentos técnicos 
significam a forma possível de 
oferecer o cuidado ao outro, 
enquanto que procedimentos 
relacionais como a escuta e o 
acolhimento não ocupam o lugar 
de tecnologias em saúde 17 

 
A discussão do GF, avançou para identificação 
dos problemas que dificultam a realização das 
tarefas prescritas, apresentando atividades 
reais que não refletem o interesse das 
famílias, como pode-se notar no trecho 
abaixo: 

 
A gente ganha pouco, então 
temos que trabalhar pouco 



(Trecho da transcrição do áudio 
do Grupo Focal, Agente F). 
Se a gente aceitou receber esse 
salário, a gente faz, mas... (Fala 
do Agente P).  

 
A questão financeira torna-se ainda mais 
crítica quando se compara o salário do ACS 
com o de outros membros da eSF.17 
Durante o GF os ACS pode-se apontar a voz 
institucional com o verbo em destaque: já 
disseram que vão cortar a insalubridade, 
porque disseram que a gente não tem acesso 
aos doentes (Fala do Agente F), bem como a 
voz do sujeito social e coletivo também em 
destaque: sendo que nós somos as primeiras 
pessoas que vai na casa (Fala do Agente F). 
Analisando os discursos percebe-se a 
polifonia, que é o encontro de diversas vozes 
dentro de um discurso (a voz institucional, o 
sujeito social e coletivo).16 Essa polifonia 
encontrada no estudo reflete que o ACS, ao 
pensar sobre seu trabalho, não consegue 
determinar a melhor forma de agir.  Ele sofre 
influência tanto da instituição quanto da 
população que eles atendem. Assim, o 
sofrimento e as angústias geradas por essas 
interferências, proporcionam a falta de 
condições emocionais para o ACS definir 
prioridades. 
Os ACS relataram que o exercício da função 
gera sobrecarga laboral. É sabido que se 
organizando mal o trabalho, a consequência 
direta é a sobrecarga que leva ao 
esgotamento físico e psíquico do trabalhador. 
Este fato pode ser observado na fala do 
Agente B, transcrito abaixo: 

 
Visita domiciliar, somente da 
nossa área mesmo, mas a 
questão das consultas, essas 
coisas assim, das outras áreas 
também [...] assim, se chega 
uma pessoa da outra área a 
gente tem que dar assistência 
[...] então é correria mesmo. [...] 
impede né de fazer o trabalho da 
gente, e o pessoal cobra da 
gente: ah você não vai mais na 
minha casa. Isso porque a gente 
fica a maior parte do tempo lá na 

ESF (Fala do Agente B) [Grifo 
nosso]. 

 
A falta de uma clara delimitação das 
atribuições e do papel dos ACS tem sido - e 
eles se sentem sobrecarregados.5 Também 
tem a ver com as mudanças e precarização do 
mundo do trabalho em especial na Saúde, 
com a falta de recursos humanos para o 
desempenho das atividades administrativas, 
como se pode notar na transcrição abaixo:   

 
Lá também não tem auxiliar 
administrativo, a gente tem que 
tá revezando, cada dia é um que 
fica na recepção [...] lá tem 
auxiliar para limpeza, mas de 
férias a gente fez sim, toda sexta 
feira, juntava todo mundo (Fala 
do Agente M). 

 
Além de existir pouca clareza sobre o que 
fazer, ou pedidos que transcendem o 
esperado para o cargo, o ACS vivencia outras 
questões no cotidiano do seu trabalho.  Uma 
delas é o assédio moral. Mesmo não sendo 
um fenômeno atual, o assédio moral tem sido 
uma prática comum no ambiente de trabalho 
dos ACS. Os episódios de violência psicológica 
foram nitidamente identificados nas falas dos 
ACS “B” e “F”. 

 
[...] tem medo, é pouco, mas a 
gente precisa né, mas assim, o 
pessoal fica com medo de, de 
querer se expor demais e perder 
o emprego (Fala do Agente B). 
 [...] as ameaças são grandes [...] 
falam que o agente de saúde, 
essa lei que nos protege vai 
acabar, que o prefeito não gosta 
de PSF que vai fechar, então 
sempre chega isso [...] igual em 
uma reunião que tivemos, 
falaram que quem não estiver 
satisfeito pode sair porque a lista 
tá grande (Grifo nosso). (Fala do 
Agente F). 

 
O assédio moral e as ameaças sofridas pelos 
ACS puderam ser identificados no 
comportamento dos mesmos durante o GF. 



Os sentimentos foram demonstrados a partir 
dos diferentes tons de voz, em alguns 
momentos era comum o silêncio do grupo, 
em outros, euforia. 
As estruturas sonoras demonstram situações 
vivenciadas em um dado momento 
específico, assim, se se sentem ameaçadas, 
falam em tom baixo, se estão com raiva, 
aumentam a voz, se estão felizes irão rir.18 

Isso pode ser notado em alguns momentos 
nos grupos em que quase não se ouvia o que 
os participantes diziam e em outros 
momentos notávamos a euforia ao relatar 
alguma questão. 
No trecho em destaque acima, pode-se 
perceber o uso do “poder e da coerção” na 
voz institucional representado pelo ACS. 18 19 

 
[...] o corpo só se torna força útil 
se é ao mesmo tempo corpo 
produtivo e corpo submisso. Essa 
sujeição não é obtida só pelos 
instrumentos da violência ou da 
ideologia; pode muito bem ser 
direta, física, usar a força contra 
a força, agir sobre elementos 
materiais sem, no entanto, ser 
violenta; pode ser calculada, 
organizada, tecnicamente 
pensada, pode ser sutil, não 
fazer uso de armas nem do 
terror, e, no entanto, continuar a 
ser de ordem física. [...] Estes 
recorrem a ela; utilizam-na, 
valorizam-na ou impõem 
algumas de suas maneiras de 
agir. Mas ela mesma, em seus 
mecanismos e efeitos, se situa 
num nível completamente 
diferente. Trata-se de alguma 
maneira de uma microfísica do 
poder posta em jogo pelos 
aparelhos e instituições, mas 
cujo campo de validade se coloca 
de algum modo entre esses 
grandes funcionamentos e os 
próprios corpos com sua 
materialidade e suas forças 
[grifo nosso]. 19 

 
A falta de reconhecimento profissional foi 
comum no discurso dos ACS. A falta de 

respeito oriundo dos colegas de trabalho e 
até mesmo da população também foi 
constante no discurso dos ACS.  Tal fato pode 
ser comprovado nas falas dos ACS “F” e “M”. 

 
[...] por exemplo, na hora que 
você precisa de qualquer coisa 
na Secretaria, você não tem 
respaldo de ninguém, liga pra 
um na coordenação, ah você tem 
que falar com fulano. [...] Se 
ouvir dentro da ESF, bando de 
mulher vagabunda! Por que não 
tem a fita de fazer glicemia vai 
fazer 02 anos, pra medir a 
glicose, então eles acham que a 
culpa é das agentes, se o médico 
sai as nove e meia, as agentes 
que não valem nada! Tem que 
botar fogo em vocês, é desse 
jeito. [...] Eles xingam e só faltam 
bater na gente (Fala do Agente F) 
[grifo nosso]. 
[...] quando comecei as famílias 
não me atendiam nas casas, 
muitos da minha área têm plano 
de saúde, Agros, e diziam que o 
ACS nunca fizeram nada por eles 
(Fala do Agente M). 

 
A desvalorização profissional do trabalho do 
ACS não era reconhecido pelos usuários, por 
não atuarem diretamente na melhoria da 
qualidade de vida dessa população.20 Os 
problemas por eles enfrentados eram de 
ordem estrutural. Assim, o profissional 
dependia de políticas econômicas e sociais 
para sua intervenção. Essa desvalorização do 
trabalho que ocorria no espaço institucional e 
comunitário, gerava para o ACS uma espécie 
de sofrimento e angústia por não conseguir 
resposta imediata que a população necessita, 
idealizando para si, o papel de porta voz 
dessas necessidades.21 

 
Eu sou a pessoa que tá ali para 
ajudar. [...] quando eu vou 
entregar uma receita, ou eu 
passo lá, elas falam: que bom 
que você veio, que você tá aqui. 
Sabe: ah! você conseguiu! (Fala 
do Agente T). 



Quando você consegue resolver, 
uma consulta que você consegue 
para a família, algum 
atendimento, poucas vezes 
assim a família consegue rápido, 
as vezes com seu jeitinho, com 
seu esforço, ah! Vou lá converso 
com a coordenadora, tudo você 
consegue resolver, nossa, você 
fica, você vê a família assim, 
como que fica feliz fica 
agradecida sabe! Então tem uns 
que reconhecem, então assim, 
acho que isso é um ponto 
positivo, eu acho, a gente se 
sente útil, sabe. (Fala do Agente 
B). 
Não sei dizer se lá na ESF, da 
enfermeira, do doutor, se eu 
tenho algum valor, mas na 
minha micro área eu tenho 
muito valor, pelo menos assim, 
dos usuários, das famílias eles 
me valoriza bastante e eu fico 
muito feliz com isso (Fala do 
Agente M). 
[...] a família reconhece nosso 
trabalho, agradece (Fala do 
Agente A). 

A falta de capacitação e treinamento 
compromete a comunicação com a 
comunidade. Apesar de os ACS conhecerem a 
realidade local dos usuários dos serviços de 
saúde da UBSF, estes não conseguiam 
fornecer muitas orientações sobre saúde 
principalmente porque os usuários 
consideram que as informações de prevenção 
já são por eles conhecidas, como relatado 
pela Agente “A”.  Isso demonstra, mais uma 
vez, que a educação em saúde deve ser um 
processo de ampliação da consciência 
sanitária dos usuários e não o simples repasse 
de informações, visando uma mudança de 
comportamento, respeitando o saber 
popular: 
 

Tem que fazer caminhada, não 
come muito sal, não pode fumar, 
a gente fala, mas eles já sabem e 
fazem assim mesmo (Fala do 
Agente A). 
 

O processo de saúde remete-nos à discussão 
da prestação de serviços, cujo resultado deve 
ser a melhoria nas condições de saúde de 
outro sujeito. Por isso há a necessidade de se 
estabelecer uma comunicação eficiente entre 
o que presta a informação ou serviço e o que 
recebe essa informação ou esse serviço. Tal 
fato passa necessariamente por uma 
mudança na forma de se trabalhar, 
valorizando a comunicação, proporcionando 
uma visão estratégica por parte da equipe.22 
Embora o envolvimento e a comunicação 
sejam essenciais para a efetividade do seu 
trabalho, tal aproximação pode resultar 
também em momentos de insatisfação com o 
ambiente de trabalho. A falta de privacidade, 
por exemplo, foi mais uma queixa dos ACS. 
Verificou-se que tal situação era frequente 
devido à proximidade de moradia do ACS com 
a população assistida. A fala do Agente “F” 
retrata esta realidade: 
 

A gente não trabalha de segunda 
a segunda não, porque a gente 
mora no bairro, às vezes eu tô 
em casa, deitada, chama, bate 
um, como que você vai destratar 
uma pessoa? Vai destratar uma 
pessoa que tá passando mal, 
então liga no meu celular às 
cinco da manhã: que horas que 
vai sair a consulta? (Fala do 
Agente F). 

 
Os sujeitos sentem dificuldades em impor 
limites no ato do atendimento, por se 
sentirem parte integrada do problema por 
viverem na comunidade assumindo também 
seus problemas5 20 
Neste aspecto, autores afirmam que: 

 
Sendo um integrante da 
comunidade, o ACS vive 
situações semelhantes às dos 
usuários do serviço e uma 
relação de identificação com as 
condições de vida e saúde da 
população. Essa aproximação 
identitária de classe social 
possibilita compreender as 
condições e os valores 
socioculturais da comunidade, 



bem como as suas 
necessidades.21 

 
Para atuar como ACS é necessário, além de 
residir na comunidade, ter algumas 
habilidades e competências, para orientar as 
famílias na questão da prevenção de doenças. 
Durante a realização do GF verificou-se que os 
ACS não estavam aptos a prestar a assistência 
de qualidade, explicado pela falta de 
treinamento e capacitação, o que pode ser 
constatado nas falas dos Agentes “B”, “A”, 
“M” e “P”: 

 
 [...] a gente entra para 
trabalhar, passa num concurso 
tudo, mas não tem um preparo 
antes, vai assim sem saber de 
nada, se não tiver uma pessoa de 
boa vontade ali dentro, assim, 
que possa te ajudar você fica 
perdida [...] viu mais ou menos 
como que funciona, você pega 
sua pastinha e sai e vai ver o que 
que a pessoa precisa [...] por isso 
eu acho que deveria ter para 
você não ficar tão perdida. (Fala 
do Agente B). 
[...]falta de treinamento, porque 
surge uma campanha nova, um 
problema, né, então tinha que 
ter um treinamento [...] na 
campanha de vacina, a gente 
não sabe dizer direito, faixa 
etária (Fala do Agente A). 
A minha enfermeira, me deu 
uma pasta com todas as famílias 
que a gente tem na minha micro-
área e falou pode ir[...] sem 
uniforme sem nada, portanto eu 
bati numa casa, a mulher olhou 
da janela assim, cadê seu 
uniforme, não tá de uniforme, 
crachá não tá de nada, como que 
eu vou saber que você é Agente 
de Saúde? [...] a blusa eu tenho, 
mas o crachá não chegou até 
hoje (Fala do Agente M). 
Lá a gente sempre conversa uma 
com a outra, nesse horário 
assim, de 7 horas até 8 e meia 
que a gente tá tomando café, 

organizando a papelada, o que 
eu não tenho dúvida eu ‘exprico’, 
o que eu sei eu passo para os 
outros, e referente também ao 
atendimento à população, 
sempre que eu posso tá 
orientando assim, se eu souber 
alguma coisa assim até além que 
não seja da ESF assim essas 
coisas, conversando, então 
assim, diálogo direto, o tempo 
todo e isso é muito bom (Fala do 
Agente P) [grifo nosso]. 

 
Não estão à disposição desses profissionais 
ferramentas de ensino-aprendizagem que 
favoreçam o conhecimento popular e técnico, 
indispensável à promoção da saúde.5 
Perguntou-se aos ACS se eles entendiam qual 
seria sua função dentro da equipe de 
trabalho, se os papéis estavam bem 
definidos. A partir destes questionamentos, 
identificou-se que o desvio de função era uma 
prática comum nas UBSFs avaliadas. O 
exercício da atividade profissional do ACS 
envolvia até a transcrição de receitas 
médicas, sendo esta uma conduta 
inadequada, relatada abaixo pela Agente “A”: 

 
Ah, lá no nosso não é todo 
mundo que pode fazer não, a 
enfermeira as vezes faz, a 
enfermeira chefe mesmo, e tem 
uma agente lá, o médico, é só 
responsabilidade dela assim é 
mais serviço para ela e isso tem 
o conhecimento lá de cima, da 
Secretaria, não é escondido né 
[...] não é qualquer, se não tiver 
no prontuário já relatado que a 
pessoa usa aquilo, aquele 
medicamento não pode [...] se 
não entender qual medicamento 
que é não é para fazer, só os que 
já sabe,[...] tem que ter 
segurança (Fala do Agente A). 

 
Entre os ACS, o estudo identificou a 
Enfermeira que coordena a eSF e que 
determina quem realizará e como serão 
realizadas as tarefas e as atividades sem 
compartilhar com os ACS as prioridades. 



A justificativa para tal conduta era ganhar 
agilidade no trabalho do médico. No entanto, 
isso comprometia o trabalho do ACS. Estes 
são os aspectos informais e ocultos do 
trabalho.13 Aspectos estes facilmente 
comprovados na fala do Agente M: 

 
Não, não é o doutor que gosta, 
assim eu acho, porque ela tem 
mais tempo de serviço, ela 
mesmo que se propôs e tá 
fazendo e a enfermeira também 
faz (Fala do Agente M). 

 
Todo processo de trabalho envolve um ou 
vários sujeitos que realizam as ações e 
estabelecem objetivos, devendo-se 
considerar: 

 
Nos processos de trabalho em 
geral, muitas vezes a atividade é 
realizada por apenas um 
indivíduo, embora raramente 
isso ocorra em todo o processo 
de trabalho. Trata-se, então, de 
um sujeito individual exercendo 
uma atividade ou um conjunto 
dado de atividades. 
Frequentemente, no entanto, 
encontramos, nos processos de 
trabalho, atividades coletivas, 
conjuntas ou complementares de 
vários indivíduos. Nesse caso 
falamos, normalmente, em 
trabalho de grupo ou de 
equipe.22 

 
Podemos notar no discurso do participante a 
reprodução da desigualdade e do abuso de 
poder instituído como aspectos formais, 
naturalizando a ação. 
O poder e a dominação estão ligados a 
domínios sociais específicos: 

 
[...] as suas elites e instituições 
profissionais e as regras e rotinas 
que formam a base da 
reprodução discursiva cotidiana 
do poder nesses domínios e 
instituições. As vítimas ou os 
alvos desse poder são 
normalmente o público ou os 

cidadãos em geral, as “massas”, 
os clientes, os sujeitos, a 
audiência, os estudantes e 
outros grupos que são 
dependentes do poder 
institucional e organizacional.18 

 
As atividades e ações diárias dos ACS não 
eram planejadas, assim, acabavam sendo 
desenvolvidas no improviso, como 
demostrou a fala dos Agentes “A” e “M” 

 
[...] quando planejo dá tudo 
errado. [...] não só com a 
enfermeira, mas as Agentes 
também, podia reunir para 
discutir os problemas da semana 
(Fala do Agente A). 
Temos reunião lá uma vez por 
mês com a enfermeira (Fala do 
Agente M). 

 
A falta de capacitação pode ser um dos 
fatores determinantes para o improviso das 
atividades realizadas pelos ACS, reforçado 
pelas questões políticas e de gestão. 
Na percepção dos ACS, existem vários fatores 
que desestimulam e desmotivam o 
planejamento do trabalho, como: baixa 
remuneração; ameaças; medo de perder o 
emprego; instabilidade no emprego; falta de 
privacidade; falta de diálogo entre os ACS; 
falta de diálogo com a coordenação; 
desconhecimento das atribuições; realização 
de faxina na UBSF; atendimento na recepção 
ou farmácia; responsabilização pelas famílias 
pela falta de vaga; responsabilização pelas 
famílias pela falta de medicamentos e 
exames; condições insuficientes para a 
realização das tarefas; falta de identificação; 
falta de treinamento e capacitação; excesso 
de burocracia; falta de senso de equipe; 
acúmulo de tarefas; levar atividade para ser 
realizada em casa; transcrição de receitas; 
espaço inadequado; falta de planejamento 
em equipe; rotatividade de pessoal; 
sobrecarga de trabalho. 
A análise descritiva dos fatores de 
desestímulo e desmotivação para o 
planejamento do trabalho sugere que 
existem problemas técnicos de cunho 
profissional, como a falta de comunicação 



entre a eSF, o acúmulo de tarefas, 
desconhecimento das atribuições, a falta de 
recursos humanos para a realização das 
atividades administrativas, transcrição de 
receitas pelos ACS, sendo esta última uma 
atribuição do médico e, em alguns casos, 
possível de ser realizado pelo enfermeiro. 
Assim, a falta de planejamento interfere de 
forma negativa no desenvolvimento das 
tarefas diárias dos ACS, dificultando a 
comunicação com a comunidade e a definição 
de prioridades. A falta de privacidade 
configura-se como um problema de caráter 
pessoal que impede a motivação para a 
realização das tarefas e atividades de forma 
planejada e organizada. Foi possível 
identificar problemas de caráter político e de 
gestão que também interferem no 
desempenho das atividades dos ACS, como a 
rotatividade de pessoal, espaço inadequado, 
a instabilidade no emprego, as ameaças e a 
responsabilização dos ACS por parte dos 
usuários pela falta de vaga em consultas e 
exames que, além de impedir o bom 
desempenho dos profissionais, desmotiva e 
gera sofrimento entre os ACS. 
 
Conclusão 
 
A inexistência de planejamento contribuiu 
para a ineficácia dos serviços prestados pelos 
ACS às famílias. A falta de planejamento e 
habilidade para lidar com usuários de drogas 
e pacientes com algum tipo de doença mental 
dificulta a realização de tarefas prescritas. Os 
ACS estavam desmotivados pelo excesso de 
sobrecarga de trabalho e pela falta de 
capacitação para a realização das tarefas 
diárias. 
As prioridades dos grupos e famílias não são 
discutidas em equipe. Observou-se um 
desequilíbrio entre o desejo do ACS de 
realizar satisfatoriamente as atividades e de 
atender às expectativas das famílias, 
influenciado pela precarização das condições 
do trabalho e pela falta de planejamento 
demonstradas, são um agravante para o mau 
desempenho dos ACS. 
Baseado no que foi exposto, entende-se que 
a efetivação do planejamento como uma 
questão estratégica na organização do 
trabalho dos ACS, instituindo uma rotina 

discutida e planejada, poderia contribuir para 
garantir a participação da comunidade no 
controle social dos serviços prestados pela 
ESF. Tal fato pode ser colocado como um 
desafio para os municípios, e contribuiria 
para maior eficácia das ações desenvolvidas 
pelos profissionais da saúde em especial da 
Estratégia Saúde da Família. 
A utilização do grupo focal para estudos desta 
natureza demonstrou que é um importante 
instrumento para o Assistente Social, na 
análise e compreensão planejamento do 
trabalho do ACS, conforme apresentado nos 
relatos de experiências dos participantes. 
O método trouxe para a pesquisa a 
compreensão das estratégias utilizadas pelos 
profissionais no exercício de sua atividade 
laboral, bem como as dificuldades 
enfrentadas em seu cotidiano profissional. 
Para esta finalidade as equipes de saúde das 
UBSFs necessitam melhorar a formação de 
seu corpo técnico e administrativo, pois um 
profissional, que poderia contribuir na 
formação da rede socioassistencial, é o de 
Serviço Social que tem entre outras 
atribuições:  
 

“investigar, formular, gerir, 
executar, avaliar, e monitorar 
políticas sociais, programas e 
projetos nas áreas de saúde [...]. 
Realiza [...] capacitação, 
treinamento [...] favorece o 
acesso da população usuária aos 
direitos sociais”.22 

 
Pôde-se constatar que, utilizando o grupo 
focal, a interação do pesquisador com os 
participantes foi ampliada, permitindo 
explorar de forma mais efetiva os temas 
discutidos. 
 
Agradecimento 
 
Agradecemos ao CNPq pelo aporte financeiro 
disponibilizado a este estudo com a 
concessão de bolsa. 
 
Referências 
 
1. Lacerda, JT, Magajewski, FRL, Machado, 
NM. Processo de trabalho e planejamento na 



estratégia saúde da família. Universidade 
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências 
da Saúde. Especialização em Saúde da Família 
- Modalidade a Distância. Florianópolis: UFSC, 
2010. Disponível em 
<https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/
ARES/191> Acesso em: 12 jan. 2014. 
2. Campos, FCC, Faria, HP, Santos, MA. 
Planejamento e avaliação das ações em 
saúde. Nescon Núcleo de Educação em Saúde 
Coletiva da Faculdade de Medicina/UFMG, 
2010. 
3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. O trabalho do agente comunitário de 
saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 
Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
4. Santos, MR. Agente Comunitário de Saúde: 
Perfil Social X Perfil Profissional. Rev APS. 
2004; 7(2): 125. 
5. Coriolano, MWL, Lima, LS. Grupos Focais 
com Agentes Comunitários de Saúde: 
Subsídios para Entendimento Destes Atores 
Sociais. Rev de Enferm UERJ, Rio de Janeiro. 
2010; 18(1): 92-6. 
6. Trad, LAB. Grupos focais: conceitos, 
procedimentos e reflexões baseadas em 
experiências com o uso da técnica em 
pesquisas de saúde. Physis [online]. 2009; 
19(3): 777-96. 
7. Babour, R. Grupos Focais. Porto Alegre: 
Artumed, 2009. 
8. Iervolino, AS, Pelicioni, MCF. A utilização do 
grupo focal como metodologia qualitativa na 
promoção da saúde. Rev Esc Enf USP. 2001; 
35(2): 115-21. 
9. Peduzzi, M, Schraiber, LB. Processo de 
trabalho em Saúde. Disponível em: 
<http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/ver
betes/protrasau.html>. Acesso em: 13 jan. 
2014. 
10. Ferreira, MC, Barros, PCR. (In) 
Compatibilidade Trabalho Prescrito - 
Trabalho Real e Vivências de Prazer-
Sofrimento dos Trabalhadores: Um Diálogo 
entre a Ergonomia da Atividade e a 
Psicodinâmica do Trabalho(*). Revista 
Alethéia, Ulbra, Canoas RS, 2003. 
11. Brito, JC. Trabalho Prescrito. Disponível 
em: 

<http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/ver
betes/trapre.html> Acesso em: 13 jan. 1014. 
 
 
 
12. Faria, HPF, Werneck, MAF, Santos, MA, 
Teixeira, PF. O processo de trabalho em 
Saúde. Belo Horizonte, Nescon Núcleo de 
Educação em Saúde Coletiva da Faculdade de 
Medicina/UFMG. Editora Coopmed, 2009. 
13. Chiavenato, I. Introdução à teoria geral da 
administração: uma visão abrangente da 
moderna administração das organizações. 
7ed. Rev e atualidade. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2003. 
14. Dab - Departamento de Atenção Básica – 
Histórico da cobertura da Saúde da Família. 
Disponível em 
<http://dab.saude.gov.br/portaldab/historic
o_cobertura_sf.php> Acesso em: 06 fev. 
2014. 
15. Roosevelt, E. Coragem: frases e 
pensamentos. Disponível em 
<http://pensamentos.com.sapo.pt/coragem.
htm>. Acesso em: 22 set. 2013. 
16. Fernandes, CA. Análise do discurso: 
reflexões introdutórias. São Carlos: Editora 
Claraluz, 2ed. 2008. 
17. Pupin, VM, Cardoso, CL. Agentes 
Comunitários de Saúde e os sentidos de “ser 
agente”. Estudos de Psicologia. 2008; 13(2): 
157-63. 
18. Dijk, TAV. Discurso e Poder. São Paulo: 
Contexto, 2008. 
19. Foucault, M. Vigiar e punir: nascimento da 
prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. 
Petrópolis, Vozes. 1987. 288p. 
20. Nascimento, GM, David, HMSL. Avaliação 
de riscos no trabalho dos Agentes 
Comunitários de Saúde: Um Processo 
Participativo. Rev de Enferm UERJ, Rio de 
Janeiro. 2008; 16(4): 550-6. 
21. Souza, LJR, Freitas, MCS de. O Agente 
Comunitário de Saúde: Violência e 
Sofrimento no Trabalho a Céu Aberto. Rev 
Baiana Saúde Pública. 2011; 35(1): 96-109. 
22. Cress-To. Cartilha de orientação do 
Assistente Social. 25 Regional - Palmas, 2010. 
 



Salus J Health Sci. 2015; 1(1): 47-60 

 
ORIGINAL ARTICLE 
 

Understanding the work plan of community health agents in the city of 
Viçosa, Minas Gerais 
 

Braga GMAM1, Mafra SCT2, Silva EP3, Gomes AP4,  Melo MSS5 

 
1 Master, Professor, Course of Social Service, EMESCAM College of Health Sciences, Vitoria-ES, 
Brazil 
2 PhD, Professor, Department of Domestic Economy, Federal University of Viçosa - UFV, Viçosa-
MG, Brazil 
3 PhD, Federal University of Viçosa - UFV, Viçosa-MG, Brazil 
4 PhD, Professor, Department of Medicine, Federal University of Viçosa - UFV, Viçosa-MG, Brazil 
5 PhD, Professor the Language Department, Federal University of Viçosa - UFV, Viçosa-MG, 
Brazil 
 
Article received on March 20th, 2015 
Article accepted on April 7th, 2015 
 

KEYWORDS  
Education; Health 
Education; 
Questionnaires 

 Abstract 
The Community Health Agent (CHA) is identified by the 
community as responsible for creating the link between it and 
the staff of the Family Health Strategy (FHS), interaction 
estimated by the work of the CHA. The aim of this study was to 
understand the perception of the CHA on the planning work. It 
was used qualitative and descriptive approach to data 
collection by the method of Focus Group (FG). For data 
analysis, discourse analysis was used. Intentionally, 16 CHA of 
14 Basic Health Units of Vicosa, were invited to join the GF. Six 
CHA accepted to participate and constituted the research 
sample. The data showed that there is an imbalance between 
the desire of the CHA to satisfactorily carry out the activities 
and meet the expectations of families. Imbalance influenced by 
precarious working conditions and lack of planning, leading to 
poor performance of the CHA. It was concluded that the lack of 
planning work of the CHA generated dissatisfaction among 
them in relation to the work carried. 
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Introduction 
 

Planning something means taking actions that 
aim at reaching better results and it involves 



acknowledging difficulties, threats and risks; 
thinking about the future, setting goals and 
finding means to achieve them. Thus, those 
are features that distinguish men from other 
living beings. Planning plays the role of 
diagnosing reality and changing it. 
The health care process brings along the idea 
of serving. It is often related with achieving 
results that change a certain reality by 
heading the work process towards the aims 
and goals, taking under consideration the 
complexity of linking different resources that 
include cognitive, organizational, political, 
subjective, financial and other aspects. 
Managing the planning cycle demand four 
stages: Planning (defining goals; formulating 
strategies; analyzing the reality; identifying 
opportunities and threats; empowering 
alliances); 
Organizing and developing (making resources 
available; acquiring physical space and 
equipment; replacing consumables and 
managing competences); 
Performing/directing (making decisions; 
performing planned actions and adapting to 
the action context); 
Controlling and evaluating (analyzing the 
impact from putting the planned action in 
practice; checking if the objectives were 
achieved; checking efficiency strategies ; 
suggesting improvements for efficiency and 
effectiveness)[emphasis added].1 
The planning process involves defining goals 
and formulating strategies; this is the way to 
accomplish the aims. Competence 
management is taken under consideration in 
the organization and development stage 
since it prepare those involved with the 
success of the taken actions.1 
Similarly, the authors highlight that: 
Performing/Directing incorporates the 
decision-making process and the 
performance of programmed actions. It is 
done by permanently focusing on the 
opportunity to put the projects in practice 
and adapt them to the context where the 
action will effectively take place. 
Controlling/Evaluating refers to guaranteeing 
that the taken actions were performed as 
they were programmed [emphasis added].1 
Therefore, the managing challenge in FHS 
(Family Health Strategy) means involving 

different social actors from the health context 
in the work process by approaching workers 
to results from their work.1 The work process 
starts by identifying and analyzing FHS 
problems, pointing priorities, defining actions 
to overcome problems and identifying the 
necessary resources to overcome them.2 
Therefore, local planning must be a flexible 
and participative process to allow knowledge 
exchange between FHS and the community.3 
Thus, the work is performed by a 
multidisciplinary team that holds at least one 
physician, one nurse, one nursing assistant 
and four to six Community Health Agents 
(CHA). CHAs must live in the community and 
have at least completed elementary school .3 
The requirement for CHAs to live in the 
community is linked to the fact that they need 
to share the same values and interests of the 
local population, since it leads to collective 
identity. Thus, this identifier trace allows 
CHAs to develop and perform disease 
prevention and health promotion within the 
community by legitimizing and providing 
human and cultural effectiveness during their 
professional performance.4 
Thus, it is worth training the professionals 
before they start their activities. However, 
this is not the reality in most regions 
throughout the country. Professionals count 
only on the common sense during their daily 
activities - it looks like they are in a game of 
attempts, hits and errors.5 Thus, it is 
demanding to rethink the whole health care 
process through concrete conditions - mainly 
CHAs’ work conditions - that allow the work 
of Health Professional teams. 
The present study aims to analyze and to 
understanding CHAs’ work plan in Viçosa 
County. It was necessary to understand the 
difference between prescribed task and real 
task in order to achieve this goal. 
Subsequently, it is then possible proceeding 
with the discussion about CHAs’ work plan. 
 
Literature Review 
 
Focus Group 
 
The focus group has been widely used as 
methodological strategy to deepen the 



understanding on health professionals’ daily 
activities.6 
It is presented as a widely used method by 
researchers from the health field for data 
collection; it emphasizes the easiness to 
approach themes that would be hardly 
explored in individual interviews as well as 
encourages the debate and reinforces the low 
cost of the technique.7 
Therefore, when the focus group is applied, it 
is demanding to take different subjects into 
consideration and their concepts must be 
understood as well as the fact that they are 
linked to social contexts the analyzed 
phenomenon is inserted in. Thus, the focus 
group aims to gather detailed information 
about a specific theme defined by the group’s 
researcher, coordinator or moderator and to 
understand the participants’ perception 
about a theme, product or service.6 
The room where the FG will happen must be 
well programmed in order to avoid external 
interference which may compromise the 
discussion in the group .6 7 8 
These authors state that FG may be used as a 
way to get to know participants’ opinions and 
it is done according to the researcher’s 
intentions, since he or she is the one who 
directs the themes to be discussed, based on 
a pre-established script. 
Essentially, FG consists of promoting the 
interaction between the participants and the 
researcher. It must be formed of small groups 
of people who have no close contact to each 
other or work bonds, but who actually have 
common features. FG must not last for more 
than two hours, so the discussions do not 
assume personal features.7 
The environment must be carefully prepared 
so the external noises do not distract the 
participants. The authorization from the 
involved ones, for audio and video recording, 
is demanding. It is common to have 
rapporteurs or observers in the room to write 
down the main events and observe nonverbal 
communication within the environment; 
besides the researcher, who is often 
moderating the discussion.8 
In summary, the adoption of focus group as a 
way to find out the reality of certain groups 
and their perceptions may lead to health 
research advancements and to the 

elaboration of new group interview methods, 
fact that turns FG into an effective work 
strategy for caseworkers. 
FG planning and participants’ features 
It is demanding to select participants by 
having in mind the clear determination of 
their social group before the FG. However, FG 
does not aim to identify how often a certain 
behavior or opinion takes place, but to 
understand the different opinions or actions 
towards some issues.8 According to the 
authors it is worth avoiding people from the 
same acquaintanceship or even with 
contrasting features, in the same group.8 
Choosing the place is also a concern. It is 
suggested that the room must be free from 
interferences and big enough to host all 
invited participants. Therefore, it is 
highlighted that the place booked to the FG 
event must be “neutral ground” and easily 
accessed by the participants.7 6 
The authors still highlight that chairs in the 
room must be arranged in a circle to help 
viewing the participants in order to achieve 
better interaction and “confrontation”, fact 
that allows different opinions about some 
situations. 
According to the current study, FG was also 
important to understand interviewees’ 
perception about the programmed and 
performed tasks. 
 
Programmed and Performed Tasks 
 
Before start reflecting about the programmed 
and performed tasks, it is important 
questioning the work process in order to 
understand it. The process has three 
elements: the activity adjusted to a means 
(the work itself); the object of work (the 
matter applied to the work) and the 
instruments or means of work.9 
Some elements must be systematically 
analyzed in the healthcare process, because 
they involve the reciprocal relation among 
these elements: their object of work; their 
instruments; the mean of the work and the 
agents who will perform it.9 
The task is the visible face of the programmed 
work, “it is understood as something that is 
put to workers or what is expected to be done 



by them”. According to the authors, the task 
precedes the activity:  
 

“it explicitly or implicitly conveys 
a model of individual; […] and 
requires double mental 
elaboration activities from 
them”.10 
Similarly, the authors describe 
the fundamental aspects of the 
activity: 
[…] meaning, mediation 
strategies, contradictions 
ontological role, think-act-feel 
integration. 
 

Moreover, the activity has an integrating and 
unifying character as it organizes and 
structures the situations of work elements 
and constitutes the mediation developed by 
workers to overcome the contradictions 
externally imposed to them.10 
The ergonomic line, created in French-
speaking countries, names the activity as 
“ergonomics” and divides the work in two 
faces: the task, which is the programmed 
work; and the activity, which is the real work. 
According to the authors, their sides are not 
opposed.11 
The following elements feature the 
programmed work: 
The aims and results to be achieved in terms 
of productivity, quality and term; 
The predicted methods and procedures; 
The orders given by the hierarchy (written or 
verbally) and the instructions to be followed; 
The protocols and technical/safety rules to be 
followed; 
The technical means made available – 
prescription element frequently despised; 
The predicted manner of the division of labor; 
The predicted temporal conditions; 
The socioeconomic conditions (qualification, 
wage) [emphasis added].11 
By following such perspective, it is noticed 
that tasks and activities are developed by 
work plan. Therefore, it is found that planning 
is the way to help workers understanding 
their work’s goal and how to develop it. 
Thus, it is important defining work and work 
process: 

Work, in general, is the group of procedures 
followed by men to produce an object, to 
transform it and to obtain a certain product 
that supposedly has some use. 

 
[…]The more complex the work 
process is, and the less 
systematized, the harder will be 
the reflection about it. 
These are features frequently 
found […] in FHS. Therefore, it is 
fundamental that professionals 
working with it develop the skills 
to apply instruments that allow 
the critical reflection about and 
the transformation of their work 
processes.12 

 
Thus, work process means meeting demands 
and expectations of men, according to their 
social organization in a certain time in 
history.12 
It is worth understanding easily perceived 
organizational culture features.12 Such 
features are called formal and open aspects; 
other aspects are hard to perceive and are 
classified as informal and hidden. Thus, it is 
possible to point out that visible elements are 
the operational aspects such as the activities, 
for instance: 
Organizational Structure; Titles and job 
descriptions; Goals and strategies; 
Technology and Operational Practices; 
Personnel Policies and Guidelines; Methods 
and Procedures; Physical and Financial 
Productivity Measures.13 
By taking such elements under consideration, 
the authors state that organization is 
perceived as a complex system structured to 
motivate and increase productivity; 
therefore, it must be constantly observed, 
analyzed and improved. 
Healthcare workers face challenges at the 
time to organize tasks and activities. Thus, the 
present study showed how CHAs reason 
about their work plan in BFHUs (Basic Family 
Health Units) in Viçosa County. 
 
Methodology 
 
Research Featuring 
 



The research is a qualitative study based on 
the descriptive approach and it aims to 
describe CHAs’ perception about work 
planning in BFHUs in Viçosa, Minas Gerais 
State. 
 
Study Site 
 
The study was performed in BFHUs in Viçosa 
County, Zona da Mata of Minas Gerais State. 
The city holds 73.333 inhabitants, according 
to the Primary Care Department.14 
In 1999, the year the Health Units were 
launched, there were 59.024 inhabitants and 
two FHSs with 10 CHAs. The estimate covered 
population was 5.750 inhabitants. In 2013, 
there were 86 CHAs distributed among 13 
Family Health teams, with estimate covered 
population 49.450 inhabitants, approximately 
67.43% of the local population. 
The 86 CHAs were distributed among 14 
BFHUs, in different neighborhoods, in Viçosa 
County: Amoras (five CHAs); Bom Jesus 
(seven CHAs); João Braz/Violeira (five CHAs); 
Nova Era (seven CHAs); Nova Viçosa/Posses 
(eleven CHAs); Novo Silvestre (three CHAs); 
São José do Triunfo (five CHAs); Barrinha (ten 
CHAs); São Sebastião (seven CHAs); 
Cachoeirinha (two CHAs); Silvestre (six CHAs); 
Santa Clara (seven CHAs); Santo Antônio I 
(five CHAs) and Santo Antônio II (six CHAs). 
By considering the presented aspects, it is 
highlighted that the study was performed in 
14 BFHUs in Viçosa County. 
Population and Sample Featuring 
The 14 BFHUs in Viçosa, MG and their 86 CHAs 
were featured as the studied population; one 
CHA was selected at each BFHU, except for 
the Units that had more than one team; two 
CHAs were selected in  double team units, 
thus totaling 16 CHAs. Two Focus Groups 
were organized to better explore CHAs’ 
contributions, the groups were comprised by 
eight participants each and they were 
distributed at different times. Such procedure 
ensured that the invited CHAs – from the 
BFHUs with two of them – could be 
distributed at different times to preclude 
intimidation and discomfort at the time to 
discuss questions that influence the lack of 
work planning in the Unit. 

These 16 CHAs were selected because they 
had been working in the BFHUs for a shorter 
time. However, only four CHAs participated in 
the first FG and two, in the second and it set 
the study’s sample. 
All the selected CHAs were female and had 
been working in BFHUs for four months to 
three and a half years. The participants did 
not know each other, because they worked in 
neighborhoods distant from each other; they 
authorized video and audio recording, and 
signed the Informed Consent Form (ICF). The 
researcher was in charge of keeping 
participants anonymous during data 
presentation. 
The present study was authorized by the 
Ethics Committee of Research (ECR), Legal 
Opinion: 295.361, from June 03rd 2013, and it 
was funded by CNPq (Brazilian National 
Council for Scientific and Technological 
Development). 
Data collection instruments applied in the 
research 
The previously described Focus Group was 
used as data collection method, since it is a 
qualitative and descriptive research. The 
technique allows discussions among 
participants and in the mean time leads 
researchers to insights concerning patients’ 
interaction.7 
FG may still be considered as a situational 
diagnosis technique used to show CHA’s 
perceptions about their work plan.8 
 
Focus Group conduction 
 
Two FGs,1 hour and 20 minutes long, were 
performed and their duration included meal-
break time. The first FG was composed of 4 
CHAs (n=4) and the second FG of two (n=2). 
Video presentations, with reports about 
CHA’s work in Viçosa and other cities were 
used during the focus groups’ conduction. 
Yet, magazines, statements and editorial 
cartoons about motivation and health care 
were used to encourage the discussion and 
the participation by CHAs. 
The initial discussion themes were: the pros 
and cons of the profession; tasks; 
relationship; work conditions; motivation; 
communication between community and 
team and training. 



Besides the researcher, who was the 
moderator, three rapporteurs who did not 
know the CHAs were in the room. The 
experience in this study field and the 
familiarity with the research subject – work 
planning – were considered at the time to 
choose the rapporteurs. The presence of 
rapporteurs did not change the group’s 
dynamics; instead, it helped the verbal and 
nonverbal communication. They took notes 
of and observed participants’ reports. 
The speeches in the focus groups were audio 
and video recorded, and then they were fully 
transcribed. 
Data analysis instruments 
Qualitative data processing was done through 
discourse analysis and it considered the 
discourse to be a social identity product. 
The analysis of the found answers allowed 
understanding the implicit and explicit 
language and it took each CHA’s experience 
and understanding on how they perceive the 
developed work into account. 
 
Results and Discussion 
 
Initially, CHAs were requested to make their 
own nametags with their names or nicknames 
on it and to choose a picture able to depict a 
personal feature as well as a statement, 
among those chosen by the moderator, to 
represent their daily routine and put it on a 
table. These activities were a way to minimize 
the possible negative impact of having CHAs 
in an uncommon place with people they did 
not know. 

When Agent “P”a started her speech 
about personal and work featuring, she chose 
the picture of a pet, stating that she likes 
animals. Her statement: “We get strength, 
courage and confidence in every experience, 
so we truly stop to face fear”.15 When she 
explained why she chose that statement, it 
was identified that CHAs go through 
situations they are not prepared to deal with 
such as the contact with drug users and 
mental disorder patients. 
______________ 
a*The identification by letters of the alphabet is 
used to keep the interviewee’s anonymous. 
 

Conflicts and lack of ability in the 
development of activities involving families 
were observed when they face unusual 
situations, as it is shown in the following 
statement by “Agent P”: 

 
he has been walking around the 
neighborhood armed […], he 
already tried to kill his daughter 
and mother[…] but there was a 
moment when I stopped to think, 
oh my, sometimes I am walking 
here on the street, what if he 
comes here out of nowhere and 
kills me? […] the wage I get, let’s 
say, it is not worth my life, not 
even if I got a lot of money, it 
would not be worth more than 
my life (Speech by Agent P). 

 
The report by this CHA shows the professional 
difficulty to deal with drug users and people 
with mental disorders. It reinforces the lack of 
training these professionals deal with when 
living these populations’ reality. However, 
such attitude is expected from CHAs, since 
they must deal with individuals and their 
families in a daily basis because they give 
health assistance in the community. 
The statement in Agent “P” speech, when she 
showed wage dissatisfaction, was supported 
by other participants. Thus, the polyphony is 
identified through CHAs’ social position and 
there are several voices behind in her speech, 
since she was not alone. She was followed by 
five other participants and it depicts a 
collective subject. 
Regarding the social position of the speech, 
the construction of a professional identity is 
influenced by several conceptions and 
experiences, an individual is not 
homogeneous, but actually it comprises a 
social group that has voice and attitude.16 
According to the aforementioned, it was 
identified that professionals with higher 
incomes are those who perform the technical 
procedures and treat the users’ diseases, so 
they become more socially and financially 
valued.17 Regarding the CHAs’ case, they try 
to strengthen their speech stating that 
disease prevention is part of the care given to 
the assisted families. The difference between 



technical care and CHAs’ attendance was 
noticed: 
Care is emphasized in its technical scope and 
brought to discussion based on the 
relationship between community health 
agents and the community itself. It means 
that technical procedures are the possible 
way to offer care to others, whereas 
relational procedures such as listening and 
perceiving are not health technologies.17. 
The discussion in the FG headed towards 
identifying problems that make it difficult to 
perform the programmed tasks and to 
present real activities that do not meet the 
families’ interests, as it is noticed in the 
following statement: 

 
We do not get a good wage, 
then, we do not have to work a 
lot (Part of the audio 
transcription of the Focus Group, 
Agent F). 
If we accepted to earn this wage, 
we will do it, but… (Speech by 
Agent P). 

 
The financial issue is even more critical when 
one compares CHAS’ wage and that of other 
FHS members.17 

 
During the FG, it was possible to 
point out the institutional voice 
with the verb which was 
highlighted during the FG: “it 
was already told that the 
unhealthy work payment will be 
cut, because it was said that we 
do not have access to patients” 
(speech by Agent F). The voice of 
the social and collective subject 
was also highlighted: “and we 
are the first ones to go to their 
houses” (Speech by Agent F). 
 

The polyphony is noticed when analyzing the 
discourses, since it groups several voices into 
one discourse (the institutional voice, the 
social and collective subjective).16 This 
polyphony is found in the current study and 
shows that when CHAs think about their jobs, 
they cannot set the best way to act; they are 
influenced by the institution and the 

population they assist. Thus, the suffering and 
anguish resulting from these interferences 
lead to lack of emotional conditions that stop 
CHAs’ from defining priorities.  
CHAs report that duty fulfillment leads to 
work overload. It is known that when work is 
bad organized, the immediate consequence is 
overload because it causes workers’ physical 
and mental exhaustion. It can be observed in 
the following speech by Agent B: 

Home visit, only in our area, but 
consultations and such things, 
also people from other areas […] 
I mean, if a person from the other 
area shows up, we have to give 
assistance […] then it is a real 
fast pace […] it hinders us to 
perform our work, and people 
tell us: oh, you have not been to 
my house anymore. And that is 
because we stay most of the time 
in the FHS (Speech by agent B) 
[emphasis added]. 
 

The lack of clear delimitation on duties and 
the CHAs’ roles have been distorted, that is 
why they feel overloaded.5 It also has to do 
with the changes in and the precariousness 
of the work environment, such as lack of 
human resources to perform management 
activities - mainly in health care - as it is 
noticed in the following transcription: 

 
There is no administrative 
assistant there either; we need 
to keep on taking turns, each one 
stays at the reception in a 
different day […] there is a 
cleaning assistant, but when he 
was on vacation we have already 
cleaned, every Friday, everyone 
together (Speech by Agent M). 
 

Although there is not much awareness about 
what must be done or about the requests that 
transcend what is expected for the job, CHAs 
live other issues in their daily work; one of 
these issues is psychological harassment. 
Even though it is not a current phenomenon, 
the psychological harassment has been a 
common diagnosis in CHAs’ work 
environment. The psychological violence 



episodes were clearly identified in the 
speeches by CHAs “B” and “F”. 

 
[…] there is fear, a little, but we 
need it, right? But people are 
afraid to be too much exposed 
and lose their jobs (Speech by 
Agent B). 
[…] the threats are big […] they 
say that health agents, this law 
that protects us will end, that the 
mayor does not like FHS, that it 
will be closed, so we always hear 
that […] just like in a meeting we 
had, they said that who was not 
satisfied could leave because the 
list is long (emphasis added). 
(Speech by agent F). 
 

The psychological harassment and the threats 
suffered by CHAs could be identified in their 
behavior during the FG. The feelings were 
shown in different voice tones, sometimes 
silence in the group was common and there 
were moments of euphoria. 
The sound structures show situations lived at 
a specific moment, i.e., if they feel threatened 
they would speak in low voice; if they are 
angry, they would raise their voices; if they 
are happy, they would smile.18 This may be 
noticed in the groups at moments when what 
was said by the participants could not be 
heard and; at other moments; there was 
euphoria when some questioning was 
noticed. 
It is possible noticing the use of “power and 
coercion” in the institutional voice 
represented by CHAs in the statement 
highlighted above. 18, 19 

 
[…] the body only becomes a 
useful power if it is a productive 
body and a submissive body at 
the same time. This subjection is 
not obtained only by violence, 
tools or ideology; it does may be 
the direct and physical use 
against strength act over 
material elements without 
however be violent; be 
calculated, organized, 
technically thought; be subtle, 

not using any weapons or terror, 
and continue to be physical. […] 
These is a source of it; use it, 
value it or impose some of their 
ways of action. But itself, in its 
mechanisms and effects, it is 
situated in a completely different 
level. It is about some sort of 
microphysics power brought into 
play by apparatus and 
institutions, but which field of 
validity is put somehow between 
these big operations and the 
bodies themselves, and their 
materiality and  
strength. [emphasis added].19 
The lack of professional 
recognition and the respect from 
fellow workers and from the 
population that - according to 
the CHAs’ speech - often offend 
them. Such fact may be proved in 
the speeches by CHAs “F” and 
“M”. 
[…] for example, when you need 
anything at the secretariat, you 
have no support from anyone, 
you call someone at the 
coordination, oh you have to talk 
to another person. […] If you hear 
at the FHS, what a bunch of 
vagabond women! Because 
there is no tape to measure 
sugar blood level for almost 2 
years, so they think it is agents’ 
fault, if the physician goes out at 
half past nine, the agents are 
worthless! They should put fire 
on you; it is just like that. […] 
They swear and almost bit on us 
(Speech by Agent F) [emphasis 
added]. 
[…] when I started, the families 
would not attend me at the 
houses, many at my area have 
health insurance, Agros, and 
they said CHAs never did 
anything for them (Speech by 
Agent M). 

 
Users did not recognize the professional 
devaluation of CHA’s work because they do 



not act directly in the improvement of the 
quality of life of this population.20 Problems 
faced by them were structural. Thus, the 
professionals depended on economic and 
social policies for intervention. This work 
devaluation takes place in institutional and 
community environments and it leads to 
some sort of suffering and anguish among 
CHAs, since they cannot give the immediate 
answer demanded by the population. These 
professionals start seen themselves as being 
responsible for such demands.21 

 
I am the person who is there to 
help you. […] When I deliver a 
prescription, or I pass by, they 
say: we are glad you came, you 
are here. You know: oh! You got 
it! (Speech by Agent T). 
When you can solve something, a 
consultation you get for the 
families, some attendance, 
hardly ever the families get it 
quickly, sometimes with your 
knack, your effort, oh! I go there, 
talk to the coordinator, you can 
solve everything, oh my, you get, 
you see the family like that, like 
they are happy and thankful, you 
know? So there are some people 
who recognize it, then, I think 
that it is positive, I think, we feel 
useful, you know. (Speech by 
Agent B). 
I cannot tell if there at ESP, for 
nurses, physicians, if I have any 
value, but in my micro area I 
have so much value, at least for 
users, families, they value me a 
lot and I get very happy with that 
(Speech by Agent M). 
[…] the families recognize our 
work, they thank us (Speech by 
Agent A). 
 

The lack of training compromises the 
communication with the community. 
Although CHAs know the local reality of 
health service users in the BFHU, they may 
not provide much guidance about health, 
mainly because users consider that the 
preventive information are already known, as 

it was reported by Agent “A”. It once again 
shows that health education must be an 
improvement process for users’ health 
awareness and not just information transfer 
in order to change behaviors, although 
respecting popular knowledge: 

 
You have to walk, cannot eat too 
much salt, cannot smoke, we say 
it, but they already know and do 
it anyways (Speech by Agent A). 
 

The health process brings up the discussion 
about hiring when actually it should be 
focused on the improvement of people’s 
health conditions. Therefore, there is the 
demand for establishing an efficient 
communication between those who give the 
information and those who get it. It 
necessarily promotes changes in work 
routines by valuing communication and 
providing the team with a strategic view.22 
Although involvement and communication 
are essential for the effectiveness of health 
care services, such approach may result in 
moments of dissatisfaction with the work 
environment. The lack of privacy, for 
example, was another complaint by CHAs. It 
was found that such situation was frequent 
due to the dwelling proximity of CHAs with 
the assisted population. The speech by Agent 
“F” reports it: 

 
We work Monday to Monday, 
because we live in the 
neighborhood, sometimes I am 
at home, lying down, someone 
knocks, calls, how will you 
mistreat someone? Will you 
mistreat someone who is feeling 
sick? Then someone calls my 
mobile at five in the morning: 
what time will the consultation 
be? (Speech by Agent F) 
 

The health agents have a hard time setting 
limits to the provided assistance, since they 
feel like being part of the problem because 
they live in the community.5 20 
Therefore, authors state that: 
As members of the community, CHAs live 
situations similar to those by the users with 



regards to the service. They identify 
themselves with the health and life conditions 
of the population they assist. Such social class 
identification allows understanding the 
community’s conditions and socio-cultural 
values as well as its demands.21 
Besides living in the community, it is 
demanding to develop some skills and 
competences to work as CHA in family disease 
prevention counselling. During the FG, it was 
observed that CHAs were not able to provide 
high quality assistance due to the lack of 
training; it is evidenced in the speeches by 
Agents “B”, “A”, “M” and “P”: 

 
[…] we get in to work, get 
approved in the public exam and 
everything, but we have no 
previous preparation, we go 
without knowing anything, if 
there is no person with a 
goodwill in there, who can help 
you, you get lost […] you saw 
more or less how it works, you 
get your bag, go out and see 
what people need […] that is why 
I think it should have, so you do 
not get so lost. (Speech by Agent 
B). 
[…] lack of training, because a 
new campaign appears, a 
problem, right? Then there 
should be training […] in the 
vaccine campaign, we did not 
know exactly to say the age 
group (Speech by Agent A). 
My nurse gave me a file with all 
the families we have in my micro-
area and said “you can go” […] 
with no uniform or anything, 
therefore I knocked at a house, 
the woman looked from the 
window, like, where is your 
uniform? You are not wearing an 
uniform, nametag, nothing, how 
am I supposed to know you are a 
Health Agent? […] I have the 
shirt, but the nametag has not 
arrived yet (Speech by Agent M). 
We always talk to each other 
there, at that time, from 7 
o’clock to half past eight while 

we are having breakfast, 
organizing the paperwork, what 
I have no doubt about, I explain, 
what I know I pass forward. 
Regarding attendance to the 
population, always when I can 
guide, if I know something, even 
if it is not about FHS, these 
things, talking, straight talk all 
the time, that is very good 
(Speech by Agent P) [emphasis 
added] 

 
The teaching-learning instruments that favor 
popular and technical knowledge and are 
indispensable for health promoting, are not 
available to these professionals.5 
CHAs were asked if they understood their 
function in the work team; if the roles are well 
defined. These questions helped identifying 
that duty changes were a common practice in 
the evaluated BFHUs.  CHAs’ professional 
activities involved medical prescription 
transcription and Agent “A” reported it as an 
inadequate behavior: 

Oh, there at ours not anyone can 
do it, the nurse does it 
sometimes, the head nurse, and 
there is an agent there, the 
physician, it is only her 
responsibility, it is more work for 
her and it is known by them up 
there, at the secretariat, it is not 
hidden […] it is not anything, if it 
is not already written in the 
records that the person uses 
that, that medication cannot be 
prescribed […] if we do not 
understand what medication it 
says, we are not supposed to do 
it, only the ones we already know 
[…] we must be safe (Speech by 
Agent A). 

 
The study identified the nurse who 
coordinates FHS and determines how tasks 
and activities will be performed, without 
sharing the priorities with the CHAs. 
They justify such conduct by stating that it 
accelerates physician’s work; however, it 
compromises CHAs’ work. These are the 
informal and hidden aspects of their work12 



and they are easily proved by the speech by 
Agent “M”: 

 
No, no, the doctor likes, I think, 
because she has a longer time of 
work, she suggested to do it and 
is doing it herself, and the nurse 
does too (Speech by Agent M). 
 

Every work process involves one or several 
individuals who take actions and establish 
goals. 
Overall, work processes often have their 
activities performed by only one individual, 
although it rarely happens in the whole work 
process. Then, it is about a single person 
performing an activity or a certain group of 
activities. However, collective, conjoint or 
complementary activities from several 
individuals are found in work processes. Thus, 
it is usually recalled as group work or team 
work.22 
Inadequacy reproduction and power abuse 
were institutionalized and it became a natural 
aspect in the herein studied activity, it can be 
noticed in the participant’s speech. 
Power and domination are connected to 
specific social domains: 
[…] the elites and professional institutions 
and the rules and routines make the basis of 
everyday discursive power reproduction in 
these domains and institutions. The victims or 
targets of this power are usually the public or 
citizens in general, the “masses”, the clients, 
the subjects, the audience, the students and 
other groups that are dependent on 
institutional and organizational power.18 

 
CHAs’ daily activities were not 
planned, and actions ended up 
being done by improvise, as 
shown in the speech by Agents 
“A” and “M”. 
[…] when I plan everything goes 
wrong. […] not only with the 
nurse, but also Agents, they 
could meet and discuss the 
problems of the week (Speech by 
Agent A). 
We have a meeting once a 
month with the nurse there 
(Speech by Agent M). 

 
Lack of training may be one of the 
determinant factors for the improvising in 
CHAs activities and it is reinforced by political 
and management issues. 
In CHAs’ perception there are still several 
factors that discourage and demotivate work 
planning, such as: low wage, threats, fear to 
lose the job, job instability, lack of privacy, 
lack of dialogue among CHAs, lack of dialogue 
with the coordination, unawareness of 
duties, cleaning activities in BFHU, 
attendance at the reception or pharmacy, 
accountability by families for the lack of 
medication and exams, insufficient 
instruments to perform the tasks, lack of 
identification, lack of training, excess of 
bureaucracy, lack of sense of team work, 
tasks accumulation, the activities performed 
at home, prescription transcription; 
inadequate room, lack of team planning, staff 
turnover and work overload. 
The descriptive analysis of discouraging and 
demotivating factors regarding work planning 
suggest that there are professional technical 
problems such as the lack of communication 
among FHSs, task accumulation, 
unawareness of duties, lack of human 
resources to perform management activities 
and prescription transcription performed by 
CHAs – the last one is the physicians’ duty and 
in some cases it is possible to be done by 
nurses. Thus, the lack of planning negatively 
interferes in the development of CHAs’ daily 
tasks and it impairs the communication with 
the community and the definition of 
priorities. Lack of privacy is featured as a 
personal character issue which hinders 
motivation for performing tasks and activities 
in an organized and planned way. It was 
possible to identify political and management 
problems that also interfere in the 
performance of CHAs’ activities such as staff 
turnover, inadequate room, job instability, 
threats and accountability of CHAs by some 
users due to the lack of time for consultations 
and exams, which, besides hindering the good 
performance of professionals, demotivates 
and leads to suffering. 

 
Conclusion 
 



The inexistence of planning helps the 
ineffectiveness of services performed by 
CHAs. The lack of planning and ability to deal 
with drug users and patients with mental 
disorders made the performance of 
programmed tasks difficult. CHAs were 
demotivated by work overload and by the 
lack of training to perform daily tasks. 
Groups and families priorities are not 
discussed as team work. An unbalance was 
observed between CHAs’ will to nicely 
perform their activities and the impossibility 
to fulfill families’ expectations due to work 
condition precariousness and lack of 
planning. It then even worsens CHA’s bad 
performances. 
However, adopting planning is a strategic 
issue to CHAs’ work organization. 
Implementing planned and discussed 
routines could help guaranteeing 
community’s participation in the social 
control of services performed by ESP. Such 
fact may be a challenge for the cities, but it 
will improve the effectiveness of actions 
taken by health professionals, especially by 
the Family Health Strategy. 
The adoption of focus groups by studies 
about the herein discussed subject appears 
as an important instrument for social 
workers in the analysis and understanding of 
CHAs’ work plan. 
The FG method led to the comprehension of 
strategies used by professionals during the 
performance of their work and the difficulties 
faced in their professional routine. 
Thus, BFHUs’ health teams need to improve 
training to their technical and management 
board and to professionals who could help 
developing a social assistance network such 
as Social Workers, whose duties, among 
other, are:  

 
“investigate, formulate, 
manage, perform; evaluate and 
monitor social policies, programs 
and projects in health fields […]. 
Perform […] training […] favor 
users’ access to social rights”.22 

 
It was possible finding that the focus group 
amplified the interaction between the 
researcher and the participants and it allowed 

to more effectively explore the discussed 
themes. 
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 Resumo 
Este trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa 
documental em 863 prontuários de pacientes atendidos no 
Centro de Referência Ambulatorial (CRA), no município da 
Serra, ES, de 2004 a 2009, com o objetivo de estudar a 
importância do registro de informações para a implementação 
da Política de Controle da Tuberculose. Método: Trata-se de 
um estudo retrospectivo de análise de prontuários e os dados 
obtidos foram submetidos a análises qualitativa e quantitativa 
de dados. Resultados: dos 863 prontuários analisados, 11% 
apresentavam notificações incompletas. Conclusão: Existe 
grande rotatividade profissional. Este não se fixa no trabalho, 
onde muita informação se perde e não se consegue um maior 
envolvimento do profissional com a causa da TB. 
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Introdução 
A Tuberculose (TB) continua sendo um sério 
problema de saúde pública, envolvendo 
aspectos sociais, políticos e econômicos. Em 
1993, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
declarou a situação dessa doença como de 
urgência. No mundo, as pessoas morrem mais 
por causa da TB do que por qualquer outra 
infecção curável, adoecem mais de 20 mil 
pessoas a cada dia, morrem 5 mil com esse 
agravo, um terço da população mundial está 
infectada. São 9,2 milhões de doentes por 

ano, 80% dos casos concentrados em 22 
países; ocorrem 1,7 milhões de mortes por 
ano; 200 mil estão associados com o HIV; são 
500 mil casos de multirresistência. 1 O Brasil, 
juntamente com outros 21 países de capital 
periférico, alberga 80% dos casos mundiais da 
doença. 1-3 
Uma das diretrizes do Plano Nacional de 
Controle da Tuberculose (PNCT) é a 
coordenação do sistema de informações. A 
OMS, em seu plano global de controle da 
tuberculose previsto para o período de 2006-



2015, objetiva reduzir a carga global da TB 
(incidência, prevalência e mortalidade) e, 
para isso, uma das metas estipuladas é a 
redução da prevalência e da mortalidade pela 
doença em 50%, até o ano de 2015, em 
relação a 1990. Para que os objetivos da OMS 
sejam atendidos, é de grande importância 
que a notificação dos dados de registro e o 
acompanhamento dos pacientes sejam 
bastante fidedignos, pois a notificação 
incompleta de dados dos pacientes com TB 
dificulta a localização dos mesmos, 
impedindo a eficácia na busca ativa, na 
assistência, no tratamento e no controle 
adequado da doença, além de fornecer dados 
não corretos da realidade da TB no país. 
O Espírito Santo faz parte dos estados que 
possuem Unidades de Saúde com tratamento 
supervisionado, implantado no Brasil em 
2000. 4 Dados obtidos no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação – Sinan 
mostram que, no ano de 2009, foram 
notificados no município da Serra do estado 
do ES 174 casos, dos quais 169 se 
encontravam na região urbana.5 
Esta pesquisa visa estudar a importância dos 
registros de informações de pacientes 
afetados por TB atendidos no Centro de 
Referência Ambulatorial (CRA).2 
Trata-se de uma pesquisa documental em 863 
prontuários de pacientes atendidos no CRA 
no município da Serra, no período de 2004 a 
2009, os quais receberam como tratamento 
estatístico uma análise descritiva, expressa 
em porcentagem. Para a análise qualitativa 
dos dados, foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com 12 atores sociais 
integrantes do Programa de Controle de 
Tuberculose da Serra e a observação direta, 
analisadas através de um combinado entre as 
proposições de pesquisa que objetivam 
avaliações pautadas nos métodos de 
Avaliação de Implementação de Programas 
Sociais 6 e no Modelo Lógico de Avaliação 
para estudo de caso.7 
 
Desenvolvimento 
 
A Política de Controle da Tuberculose no 
Brasil e a importância do registro de 
informações 
 

Com a situação de calamidade 
epidemiológica da TB no mundo, o Conselho 
Nacional de Saúde, em 6 de agosto de 1998, 
estabeleceu a resolução número 284, em que 
considera a situação da doença no país e 
conclui que o Plano Emergencial ainda em 
implantação requeria ajustes e ampliação. 
Considerando que a situação poderia e 
deveria ser corrigida com recursos 
disponíveis, resolve que a TB era problema 
prioritário de saúde pública no Brasil e sugere 
estabelecer estratégias para um novo plano. 
Neste mesmo ano, a Coordenação Nacional 
de Pneumologia Sanitária (CNPS) volta ao 
controle do Ministério da Saúde, vinculada à 
Secretaria de Políticas de Saúde (SPS). Em 
outubro de 1998, lançou-se o Plano Nacional 
de Controle da Tuberculose (PNCT), assinado 
pelo então presidente do Conselho Nacional 
de Saúde, com as seguintes diretrizes gerais: 
a) o MS é responsável pelo estabelecimento 
das normas; b) aquisição e abastecimento de 
medicamentos c) referência laboratorial e de 
tratamento; d) coordenação do sistema de 
informações; e) apoio aos estados e 
municípios f) articulação intersetorial visando 
maximizar os resultados de políticas públicas. 
Reconhece que a condição essencial é a 
articulação e a complementaridade de ações 
dos três níveis de gestão do SUS (união, 
estados e municípios), devendo envolver 
obrigatoriamente a participação social e 
organizações não governamentais.8 -11 
A partir de 2003, o enfrentamento da doença 
tornou-se uma prioridade pelo governo 
federal. Outro destaque é o fortalecimento da 
descentralização das ações de atenção ao 
paciente, com atendimento e 
acompanhamento na atenção básica, que fez 
mais municípios assumirem seu papel no 
controle da doença, conforme declaração do 
coordenador do Programa Nacional de 
Controle da Tuberculose (PNCT).12 
O Espírito Santo registrou, no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação – 
SINAN em 2004, 1.301 casos novos de 
tuberculose, o que representa uma incidência 
no estado de 39,4 casos novos para cada 
100.000 habitantes e 25,3 para casos 
bacilíferos. Oito de seus municípios são 
considerados prioritários para o Programa 
Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT), 



dentre os quais o município da Serra. Fazem 
parte dos municípios prioritários do PCT: 
Viana, Guarapari, Cariacica, Vila Velha, Serra, 
Vitória, São Mateus e Cachoeiro de 
Itapemirim, sendo que somente os dois 
últimos não pertencem à região 
metropolitana do estado. Tem a estratégia de 
tratamento supervisionado – TS/DOTS 
implantada em 123 das 1.097 unidades de 
saúde do estado, representando 11.2%. A 
coorte de tratamento dos municípios 
prioritários mostrou um índice de cura de 
82.5%, estando ainda abaixo da meta de 85%. 
A taxa de abandono representou 5.1%, a de 
óbitos 7.1%, de transferência 5.2% e a taxa de 
bom encerramento foi encontrada em 95,3% 
dos casos. A coinfecção TB/HIV atingiu 7,1%. 
13,14 
Para reduzir o número de TB e aumentar o 
percentual de diagnóstico e cura, o Ministério 
da Saúde propôs aplicar R$ 119,5 milhões, até 
2007, no aprimoramento do Programa de 
Controle da Tuberculose (PCT), o que 
representou o maior investimento dos 
últimos dez anos em ações de combate à 
doença. Um dos principais problemas a serem 
enfrentados é a falta de informação da 
população, considerada o grande motivo dos 
altos índices de tuberculose no Brasil. Pela 
primeira vez, a luta contra a doença está 
entre as 16 ações prioritárias do Ministério da 
Saúde [2]. O ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão, mostra que os investimentos nas 
ações de prevenção e controle da tuberculose 
aumentaram quatorze vezes, de 2002 a 2009. 
Em 2002, o investimento foi de US$ 5,2 
milhões. Em 2002 e em 2009 foi de US$ 74 
milhões. 12 
Dados obtidos no SINAN mostram que, no 
ano de 2009, foram notificados no município 
da Serra do estado do ES 174 casos, dos quais 
169 se encontravam na região urbana. 5 
 
A Pesquisa e seus Resultados 
 
A crise econômica do sistema de saúde atual 
influenciou bastante, porque o paciente com 
a TB é de classe econômica baixa e 90% da 
população é dependente do SUS. Há um fluxo 
muito grande no CRA de Jardim Limoeiro, sem 
que a Unidade tenha condições de atender tal 
demanda. Houve uma queda na arrecadação 

e na verba da Prefeitura orçada para a saúde. 
Consequentemente, o repasse dessa verba 
também foi afetado. Mas o Município tem 
recebido recursos federais para esses 
programas, de maneira que pode utilizar o 
seu dinheiro adquirindo equipamentos, 
abrindo novas unidades de saúde, sem a 
necessidade de gastar com a construção das 
UBS, que depende de verba federal, adquirida 
através de emendas parlamentares e mesmo 
de convênio com as UPAs, também mantidas 
com verba federal. 
Mesmo com as normativas atuais do PNCT, 
em alguns lugares do Brasil o tratamento da 
TB continua ocorrendo em ambulatórios 
especializados, sem a devida expansão para a 
rede básica. Os programas de toda a Região 
Sudeste encontram as mesmas dificuldades, 
com exceção dos do estado de São Paulo: os 
serviços de TB não são descentralizados, ou 
seja, eles se concentram apenas em um 
centro de atendimento em cada cidade, 
aonde todos os pacientes deverão ir para se 
consultar, receber medicamento, vale 
transporte e cesta básica. Além disso, esse 
local de atendimento nem sempre é próximo 
das casas das pessoas com TB, não 
condizendo com o que é preconizado pelo 
PNCT, que é a descentralização, estratégia 
que facilita o acesso ao diagnóstico da doença 
e o tratamento do doente em local próximo à 
sua residência (Entrevistado 1). 
O CRA é uma unidade secundária, mas  
funciona como uma unidade básica. De todas 
as UBSs da Serra, apenas três oferecem o 
serviço de controle da TB: a de Boa Vista, a do 
bairro Feu Rosa e o CRA de Jardim Limoeiro, o 
que mostra que não está sendo cumprida 
uma das competências municipais, que é 
implantar em todas as UBSs do Município as 
atividades de prevenção, busca de casos, 
diagnóstico e tratamento da TB. 
Das 863 notificações analisadas, 11% estavam 
incompletas, conforme descrito na tabela a 
seguir - Tabela 1 Foi analisado nos registros 
do período de 2004 a 2009, o somatório de: 
óbitos, abandonos, transferências e 
notificações incompletas e esse somatório 
contabilizou 229 pacientes. Ao acrescentar a 
esse número o dos pacientes não curados em 
cada ano, que foi igual a 229, chega-se ao 
total de 458 pacientes que não foram 



devidamente controlados e assistidos, o que 
representa 62,3% do total das pessoas 
infectadas que procuraram o serviço de TB no 
CRA, conforme observado na Imagem 2. 
Vale ressaltar que no ano de 2004 o índice  
de cura da TB na Serra alcançou 85%, [5] o 
que permite afirmar que já nesse ano o 
Município atingiu a meta proposta pelo MS. O 
CRA de Jardim Limoeiro, sozinho, conseguiu 
82% de cura da doença (tabela1 e gráfico 3). 
De 2005 a 2008, houve uma queda com 
relação a essa meta. O CRA passou a 

apresentar um índice de 65% de cura, caindo 
mais ainda em 2006 para 61%, mas retomou 
o crescimento nos anos de 2008 e 2009, 
quando alcançou novamente o percentual de 
83%. Entretanto, o índice obtido no período 
de 2004 a 2009 representou 73%, (tabela 1) o 
que significa que ficou 12% abaixo do 
preconizado pelo MS. Os gráficos abaixo 
ilustram os dados discutidos (tabela1 e 
gráfico 3). 
 

 
Tabela 1: Números absolutos e percentuais de pacientes com TB atendidos no CRA  

da Serra-ES, segundo classificação final e período (2004-2009) 
 

Ano 
N.º 

Tb 
Cura Óbitos Transferidos Abandono 

Notificação 

Incompleta 

2004 189 155 (82%) 11 (6%)   7 (4%)   6 (3%)      10 (5%) 

2005 149   97 (65%)   9 (6%)   8 (5%)   4 (3%)   31 (21%) 

2006 148   91 (61%)   3 (2%) 10 (7%)   7 (5%)   37 (25%) 

2007 117   76 (65%)   8 (7%)   9 (8%) 10 (9%)   14 (12%) 

2008 143 118 (83%)   3 (2%) 12 (8%)   9 (6%)   1 (1%) 

2009 117   97 (83%)   2 (2%)   6 (5%) 11 (9%)   1 (1%) 

TOTAL 863 634 (73%) 36 (4%) 52 (6%) 47 (5%)   94 (11%) 

 
 
Ao adotar como pontos de referência para 
classificar o número de notificações 

incompletas os seguintes graus de avaliação: 
excelente (menos de 5%), bom (5  

 
 



 

a 10%), regular (10 a 2%), ruim (20 a 50%) e 
muito ruim (50% ou mais), pôde-se observar 
que a completude das notificações no CRA foi 
classificada como regular, embora indicasse 
uma tendência à melhora. (Gráfico 5)  
A queda no controle da TB na Serra coincide 
com o período de diminuição dos 
investimentos em saúde no Município, 
conforme a fala dos entrevistados. A elevação 
no número de pessoas curadas em 2009 

também está diretamente ligada ao novo 
salto nos investimentos que ocorreu nesse 
ano. Portanto, apesar de os gestores públicos 
seguirem a mesma linha e estarem em 
sintonia com o Secretário de Estado da Saúde 
e com o Governo do Estado, quando os 
investimentos na área da saúde se reduziram, 
caíram de forma acentuada e rápida os 
resultados esperados no controle da TB. 
 

 
 
A queda no controle da TB na Serra coincide 
com o período de diminuição dos 
investimentos em saúde no Município, 
conforme a fala dos entrevistados. A elevação 
no número de pessoas curadas em 2009 
também está diretamente ligada ao novo 
salto nos investimentos que ocorreu nesse 
ano. Portanto, apesar de os gestores públicos 
seguirem a mesma linha e estarem em 
sintonia com o Secretário de Estado da Saúde 
e com o Governo do Estado, quando os 
investimentos na área da saúde se reduziram, 
caíram de forma acentuada e rápida os 
resultados esperados no controle da TB. 
Autores confirmam a importância da 
aplicação de recursos financeiros para o 
sucesso do programa de erradicação da TB 
quando informa que os investimentos nas 
ações de prevenção e controle da doença 
aumentaram quatorze vezes de 2002 a 2009, 

passando de US$ 5.2 milhões em 2002 para 
US$ 74 milhões em 2009.12 A estreita relação 
da administração e do investimento público 
na saúde com o sucesso do programa de 
controle da TB é demonstrado quando 
afirmam que a baixa qualidade das drogas, a 
falta frequente e prolongada de 
medicamentos antituberculose nos postos de 
saúde e o inadequado acompanhamento dos 
pacientes por parte das autoridades de saúde 
são fortes riscos para a eficiência desse 
programa.15 -17 Da mesma forma, foi 
identificada a influência político-social sobre 
as ações de controle da TB. 18 
Tomando por base as metas do PNCT, de 
tratar corretamente 100% dos casos de TB, 
curar 85% e manter o abandono em níveis 
aceitáveis de até 5%, observou-se que o 
Programa no CRA da  
 

 



 
 
 
Serra apresentou uma queda no índice de 
cura no período de 2004 a 2008 e uma 
importante melhora em 2009, ano em que 
atingiu 83% de cura. Com relação ao número 
de abandonos, verificou-se que a média no 
período estudado se manteve dentro do 
aceitável pelo MS. Entretanto, quando se 
comparou a taxa de abandono ano a ano 
separadamente, notou-se um aumento de 3% 
em 2004 para 9% em 2009. Com esse estudo, 
pode-se afirmar que o índice de abandono se 
manteve baixo nos anos de 2004 e 2005 
(Gáfico 4) ,mas cresceu consideravelmente de 
2006 para 2009, período em que os casos de 
abandono subiram de quatro para onze, o 
que equivale a um aumento de 175%. 
De acordo com os entrevistados, as 
mudanças no Governo Municipal ocorridas 
no período de 1997-2004, 2005-2008 e 2009-
2012 não provocaram modificações no 
processo de atendimento aos pacientes, até 
porque houve uma espécie de continuidade. 
Como o Secretário Municipal de Saúde 
continuou sendo o mesmo, a equipe que já 
estava trabalhando permaneceu 
praticamente a mesma e os membros da que 
era responsável pelo Programa eram efetivos. 

A mudança política não interferiu na 
implantação do PTC. O que aconteceu foi que 
a população do Município cresceu muito 
desordenadamente e o serviço não 
acompanhou esse crescimento, o número de 
servidores continuou o mesmo, as ações 
foram municipalizadas e acabaram 
agregando a Secretaria Municipal de Saúde, 
que, por sua vez, também não acompanhou o 
crescimento populacional. 
 
Conclusões 
 
O CRA apresenta uma estrutura precária em 
todos os aspectos, desde a parte física – 
tamanho da sala, falta de ventilação, falta de 
um lugar adequado para guardar a 
medicação, posição do filtro de ar, que 
desemboca no corredor, favorecendo a 
transmissão da doença para outras pessoas – 
até os recursos humanos, pois o número de 
profissionais que ali trabalham é pequeno e 
insuficiente para a cobertura do Programa e o 
cumprimento das diretrizes propostas. Esse 
quadro se agrava com a alta rotatividade de 
servidores, devido aos baixos salários, à 
inadequação da área física e às péssimas 
condições de trabalho. Como consequência 



as metas do PNCT preconizadas para os 
municípios ainda não foram totalmente  

cumpridas no CRA. 
 

 

 
 
Existe um engessamento, e 
consequentemente uma demora, na tomada 
de atitudes inerentes ao Município, no que 
diz respeito à contratação de servidores, a 
uma remuneração digna e condizente com a 
importância e responsabilidade do cargo 
ocupado para os cuidados com o paciente, à 
construção de uma sala específica de acordo 
com o recomendado para o tratamento da TB 
A notificação compulsória ocorre com 
dificuldade, devido à falta de estrutura da 
própria Secretaria Municipal de Saúde assim 
como das UBSs. Algumas notificações são 
incompletas e podem remeter a uma visão 
inadequada da realidade do Município. O 
índice de incompletude dos dados notificados 
chega a 10,5%, o que permite que se 
classifique esse quesito como regular, ou seja, 
que o grau de importância dado ao registro de 
informações está, ainda, a desejar tendo em 
vista que se trata de uma doença infecto 
contagiosa e que o controle da mesma para 
garantir a positividade da política depende de 
informações precisas e pertinentes a cada 
paciente e a adequação à rotina de cada 
serviço. 
Aponta-se para a necessidade de 
esclarecimento da equipe multidisciplinar, 

tanto de nível técnico quanto de nível 
superior para esta prioridade, já que a mesma 
é bastante rotativa devido à temporalidade 
de seus contratos de trabalho. Aponta-se, 
também, para o fortalecimento do 
profissional de serviço social para que, por 
meio deste fortalecimento, os agentes de 
saúde sejam treinados para uma abordagem 
mais adequada, visando à garantia dos 
direitos dos pacientes ao acompanhamento 
individualizado e de qualidade. 
Trata-se, portanto, de uma questão política 
que necessita ser revista com urgência: a 
situação de quem trabalha com doença 
infectocontagiosa. Por conta dos baixos 
salários, da instabilidade no emprego por 
falta de concursos públicos e do não 
pagamento necessário relativo à 
insalubridade, não existem pessoas que 
queiram trabalhar no programa. 
As condições precárias de trabalho, a não 
disponibilidade de material de proteção e a 
falta de informação por parte do profissional 
da necessidade do uso desse material são 
alguns fatores observados em um estudo 
realizado na cidade de Vitória-ES [19]. 
A capacitação dos profissionais que atuam no 
controle e prevenção da TB e o 



desenvolvimento de ações educativas em 
saúde, comunicação e mobilização social, 
conforme preconizado pelo MS, 
praticamente não existem. Como a 
rotatividade profissional é grande, este não 
se fixa no trabalho, onde muita informação se 
perde e não se consegue um maior 
envolvimento do profissional com a causa. 
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Introduction 
 
Tuberculosis (TB) is still a serious public health 
issue, which involves social, political and 
economic aspects. In 1993, the World Health 
Organization (WHO) declared TB state of 
emergency. Worldwide, people die more due 
TB than they do because of any treatable 
infection. TB affects more than 20,000 people 
a day and 5.000 die with its aggravation; one 
third of the world’s population is infected. 
There are 9.2 million patients per year, 80% of 
the cases are concentrated in 22 countries; 
1.7 million deaths are annually recorded; 
200,000 cases are associated with HIV; there 
are 500,000 cases caused by multidrug-
resistance 1. Brazil along with other 21 
peripheral capital countries host 80% of the 
world cases 1, 2, 3 

The guidelines of the National Tuberculosis 
Control Program (NTCP) coordinates the 
information system that meets WHO’s goals. 
WHO has its Global tuberculosis control 
planned for the 2006-2015 period, when it 
aims to reduce TB global burden (incidence, 
prevalence and mortality). One of these goals 
regards reducing (in 50% the number of cases 
from 1990) its prevalence of and mortality 
cause by this disease in 2015.1 It is very worth 
having reliable recorded notification data and 
patient monitoring, since incomplete TB 
patient data notification impairs patient’s 
location and it hinders the effectiveness of 
searching, assisting, treating and properly 
controlling the disease. Lack of information 
does not provide proper data of about the 
reality of Tubeculosis in the country. 



Espírito Santo provides Health Care Units with 
supervised treatment since 2000.4 Data from 
the Brazilian National Disease Notification 
System (Sistema Nacional de Agravos 
Notificáveis - SINAN) show that 174 cases 
were reported in Serra County, in the State of 
Espírito Santo, in 2009; out of them, 169 live 
in the urban area. 5 
The present research aimed to study the 
importance of information records about TB 
patients assisted at CRA - Centro de 
Referência Ambulatorial (Brazilian Reference 
Ambulatory Center) 2 
The current study assessed 863 medical 
records of patients assisted at CRA in Serra 
County, from 2004 to 2009 and performed a 
descriptive analysis to find the statistical 
percentage of applied treatments. Semi-
structured interviews with 12 social actors 
(members of the Tuberculosis Control 
Program in Serra) were conducted along with 
direct observations for qualitative data 
analysis; such data were analyzed by 
combining the research assumptions that 
aimed to follow the evaluation methods, the 
Social Programs Implementation 6 and the 
Logic Model Evaluation. 7 

 
Development 
 
Tuberculosis Control Policy in Brazil and the 
importance of information recording 
 
The Brazilian National Health Council from 
August 6th- 1998, released resolution n. 284, 
due to the TB epidemiological calamity 
around world. The resolution took under 
consideration the reality of the disease in the 
country and concluded that the Emergency 
Plan - which is still under implementation - 
needed to be adjusted and expanded. The 
reality could and should be fixed if the 
available resources were used. It was decided 
that TB was a priority issue within public 
healthcare in Brazil and, according to the 
plan, the establishment of strategies to 
develop a new plan was suggested. Still, in 
1998, the control of the National 
Coordination for Sanitary Pneumology 
(Coordenação Nacional de Pneumologia 

Sanitária – CNPS) returned to  the Ministry of 
Health (MS – Ministério da Saúde) and it was 
linked to the Department of Health Policy 
(Secretaria de Políticas de Saúde – SPS). In 
October, 1998, the National Tuberculosis 
Control Program (NTCP) was launched and 
signed by the President of the National Health 
Council. The program followed general 
guidelines such as: a) MS is responsible for 
setting the rules; b) medicines acquiring and 
supplying; c) laboratory and treatment 
referencing; d) information system 
coordination; e) supporting states and 
counties f) intersectorial articulation to 
maximize public policy results. NTCP 
understands that it is mandatory to articulate 
complementary actions taken by social 
participation and non-governmental 
organizations in three National Health Care 
System “Sistema Único de Saúde –SUS” 
management levels (the Union, states and 
counties). 8-11 

Since 2003, fighting TB became a priority for 
the Federal Government. Patients’ care was 
decentralized and monitoring started to be 
done at primary care. More counties held the 
role of controlling the disease, as it was stated 
by NTCP’s coordinators. 12 
The State of Espírito Santo recorded 1301 
new TB cases in the Brazilian National Disease 
Notification System (Sistema Nacional de 
Agravos Notificáveis - SINAN) in 2004 and it 
represents 39.4 new cases in the state for 
each 100.000 inhabitants; 25.3 due to bacillus 
cases. The NTCP’s priority counties are: Viana, 
Guarapari, Cariacica, Vila Velha, Serra, Vitória, 
São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim; 
however, the last two do not belong to the 
metropolitan area. The Directly Observed 
Treatment Strategy (DOTS) - known in Brazil 
as TS-DOTS - was implemented in 123 of the 
1.097 state health units (11.2%).The cohort of 
treatment priority counties showed healing 
index of 82.5%, which is  still below the target 
of 85%. The dropout rate was 5.1%; mortality, 
7.1%; referring, 5.2%; and good closure rate 
in 95.3% of the cases. TB/HIV coinfection rate 
was 7.1%. 13,14 

 

 



Table 1: Absolute and percentage numbers of TB patients treated at the CRA Serra-ES, 
according to final classification and period (2004-2009). 

Year  
N. º 

Tb 
Healing  Deaths Transfers Abandonment 

Incomplete 

Reports 

2004 189 155 (82%) 11 (6%)   7 (4%)   6 (3%)      10 (5%) 

2005 149   97 (65%)   9 (6%)   8 (5%)   4 (3%)   31 (21%) 

2006 148   91 (61%)   3 (2%) 10 (7%)   7 (5%)   37 (25%) 

2007 117   76 (65%)   8 (7%)   9 (8%) 10 (9%)   14 (12%) 

2008 143 118 (83%)   3 (2%) 12 (8%)   9 (6%)   1 (1%) 

2009 117   97 (83%)   2 (2%)   6 (5%) 11 (9%)   1 (1%) 

TOTAL 863 634 (73%) 36 (4%) 52 (6%) 47 (5%)   94 (11%) 

 
 
To reduce the number of TB and increase the 
percentage of diagnosis and cure, the 
Ministry of Health suggested investing R$ 
119.5 million to reduce the number of TB 
cases and increase the percentage of 
diagnosis in 2007, as part of NTCP 

improvement. It represented the highest 
investment, in the last ten years, to fight the 
disease. One of the main problems to be 
faced is still the lack of information among the 
population. 
 

 
Figure 1: Percentage of patients with TB on a demand for the service 

in 2004-2009. CRA Serra-ES. 
 
It is the major reason for the high tuberculosis 
rates in Brazil. For the very first time, the fight 
against Tuberculosis is among the 16 priority 
actions of the Ministry of Health.2 Health 
Minister, José Gomes Temporão, states that 
investments in Tuberculosis prevention and 

control have increased 14 times, from 2002 to 
2009. In 2002, the investment was of US$ 5.2 
million. Between 2002 and 2009 it totaled 
US$ 74 million. 12 
 

 



 
Figure 2: Relationship between the percentage of healing, deaths, transfers, abandonment and 

incomplete notifications per year. CRA Serra-ES (2004-2009) 
 
 
Data from SINAN show that in 2009, 174 cases 
were notified in Serra County (Espírito Santo 
State); 169 of them were recorded in the 
urban area. 5 
 
Results 
 
The current economic crisis had a strong 
influenced on the health system as TB 

patients come from low income classes and 
90% of the population depends on SUS. There 
is a very strong influx at CRA Jardim Limoeiro; 
however, the Unit is not able to meet such 
demand. There was drop in revenues and on 
City Hall funds to health care. Hence, the 
payment of such funds was also affected.  
 

 

 
Figure 3: Percentages of healing, incomplete notifications, transfers, abandonment and deaths 

in the CRA Serra-ES (2004-2009). 



 

However, the county has received federal 
resources for the health programs and they 
could be used on equipment purchasing and 
on the opening of new health facilities, 
without spending more money with the 
construction of new Basic Health Units 
(Unidade Básica de Saúde-UBS”). 
The construction of these new units depends 
on Federal funds acquired through 
parliamentary amendments and on the 
agreement with the Emergency Care Units 
(Unidades de Pronto Atendimento-UPAs), 
which are also maintained by Federal funds. 
Despite the current NTCP regulations, there 
are places in Brazil where TB treatment is still 
provided by specialized ambulatories rather 
than in expanded primary care networks. All 
the programs in the Southeast Region face 
the same difficulties, except for São Paulo, 
where TB services are not decentralized, but 
concentrated in only one health care center 
in each city. Thus, all the patients should go to 
a particular center to be assisted and to 
receive medication, transportation vouchers 
and food supplies. Besides, such service is not 
often close to the TB patients’ home and it 
does not befit NTCP recommendations - 
which bet on decentralization as the strategy 
to facilitate the access to disease diagnosis 
and treatment in a place closer to the 
patient’s residence (interviewee 1). 
CRA is considered to be a sub-unit; however, 
it works as a basic unit. Out of all Serra’s UBSs, 
only three have TB control service: Boa Vista 

(Feu Rosa neighborhood), and CRA (Jardim 
Limoeiro). The county aims to implement 
prevention activities as well as TB case 
finding, diagnosing and treatment in every 
UBS; however, it has not been done. 
Out of the 863 analyzed notifications, 11% 
were incomplete, as described in the table 
below. 
The sum of deaths, dropouts, refers and 
incomplete notifications found in the 
analyzed records from 2004 to 2009 totaled 
229 patients. When the number of uncured 
patients, from each of these years (229), it is 
added to this total, the number jumps to 558 
not controlled and assisted patients. This 
number represents 62.3% of the total of 
individuals who were affected and sought for 
TB service in CRA, as it can be seen in the 
graph below: 
It is worth mentioning that in 2004 the TB 
cure rate in Serra reached 85% and it allowed 
stating that the county had reached the 
suggested MS goal for that year. CRA Jardim 
Limoeiro reached 82% disease cure. There 
was decrease in MS target, from 2005 to 
2006. CRA presented 65% cure rate and this 
number decreased to 61% in 2006; however, 
it grew back in 2008 and 2009, and reached 
83%. The index recorded between 2004 and 
2009 represented 73% cure rate; 12% below 
that recommended by MS. The charts below 
show the above described data. 
 

 

 
Figure 4: Evolution in the number of incomplete notifications according to the year in the 

period 2004-2005 - CRA Serra-ES. 
 



 

The following degrees of evaluation were 
adopted as reference points used to classify 
the number of incomplete notifications: 
excellent (less than 5%), good (5 to10%), 
regular (10 to 2%), bad (20 to 50%) and very 
bad (50% or more). It was found that CRA 
notification completeness was classified as 
regular, although it indicated improvement 
tendency.  
TB control drop in Serra matches the  decline 
in health investments in the county, 
according to the interviewees. The increase in 
the number of healed patients in 2009 is also 
directly linked to the new leap in investments 
that took place that year. So, despite the fact 
that public managers followed the same path 
and were in tune with the Secretary of State 
for Health and the State Government, when 
investments in health were reduced, the 
expected results in TB control sharply and 
quickly fell. 
Authors corroborate the importance of 
investing financial resources to successfully 
TB eradication, since financial investment in 
the program targeting  on prevention and 
disease control increased 14 times from 2002 
to 2009, it went from US$ 5.2 million in 2002 
to US$ 74 million in 2009. 12 It is though stated 
that the close relation between 
administration and health public investment 
in the TB control programs is corroborated by 
the poor quality drugs, the frequent and 
prolonged shortage of antituberculosis drugs 
in health centers and the inadequate 
monitoring of patients by the health 
professionals and it is a strong risks to the 
effectiveness of the program.  15-17 Similarly, 
the political and social influence on TB control 
actions was identified. 18 
By taking under consideration NTCP’s goal of 
properly treating100% of the TB cases,  curing 
85% of them and keeping dropouts within an 
acceptable level (up to 5%), it was found that 
CRA Serra showed cure rate decrease 
between 2004 and 2008 and significant 
improvement of it in 2009, when the county 
reached 83% of cure. Regarding the number 
of dropouts, it was found that the cure 
average throughout the studied period 
remained within the acceptable rates 
recommended by MS. However, when the 
year-to-year dropout rate was separately 

recommended, it was noticed increase from 
3%, in 2004, to 9%, in 2009. According to the 
current study, it can be stated that the 
dropout rate remained low in 2004 and 2005 
(Chart 4), but it considerably grew from 2006 
to 2009; time when the number of dropout 
cases had risen from four to eleven (170%). 
According to the interviewees, changes in the 
Municipal Government during the periods of 
1997-2004, 2005-2008 and 2009-2012 did not 
lead to changes in patients’ care giving 
process; the process remained under the 
responsibility of the same program members. 
As the Municipal Secretary of Health 
remained the same, the team that was 
already working in the program remained 
practically the same and the members who 
were responsible for the program were 
officially hired by the local government.  The 
political change did not affect NTCP 
implementation, although the county’s 
population had disorderly grown during the 
implementation period and the service did 
not follow its growth. The number of servers 
remained the same; the actions were 
municipalized and ended up holding the 
Health Department - which did not catch up 
with the population growth. 
 
Conclusion 
 
CRA presents poor structure in all aspects, 
from infrastructure  – room size, poor 
ventilation, lack of proper medication 
storage, improper air filter positioning (which 
flows into the hallway, favoring disease 
transmission) - to human resources – 
inadequate number of professionals to cover 
the Program’s guidelines. The situation is 
hindered by the high turnover rate, which 
results from low salaries, infrastructure 
inadequacy and poor working conditions. 
Consequently, NTCP goals were not fully met 
by CRA. Inflexibility leads to consequent delay 
in action taking such as hiring professionals, 
decently wage paying,  servers’ responsibility 
with patient care and the construction of 
rooms according to TB treatment 
recommendations. 
Compulsory notification dues to  the lack of 
structure in the City Health Department and 
in the UBSs. Some notifications are 



incomplete and may refer to inadequate 
perception of the county’s reality. 
Incompleteness index of the notified data is 
of approximately 10.5% and it allows 
classifying this index as regular, namely, the 
importance given to information recording is 
insufficient if one considers that it is a 
contagious infectious disease and that its 
control ensures policies’ positive results. The 
same results depend on relevant accurate 
information from each patient and on routine 
suitability in each service. 
It is worth explaining that the 
multidisciplinary team, the technicians’ team 
and the graduated team are staff 
outsourcing. The social workers should be 
better trained in order to perform more 
appropriate approach to ensure the patients’ 
right of being individually monitored. 
The situation of those who work with 
infectious disease is, therefore, a political 
issue, which needs to be urgently revised. 
There is lack of professionals willing to work 
in the program due to low wages, job 
insecurity and to the no additional payment 
of unhealthy work. 
The poor working conditions, the non-
availability of protective material and the lack 
of information among professionals regarding 
the need of using such material are some of 
the factors observed in the study held in 
Vitória, Espírito Santo State. 19 
The training of professionals working in TB 
control and prevention and the development 
of educational health actions as well as of 
communication and social mobilization 
practically do not exist, although it is 
recommended by MS. As staff turnover is 
high, a lot of information is lost and it stops 
greater professional involvement with the 
importance of controlling the disease.  
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 Resumo 
Objetivo: Conhecer a percepção de um grupo de mulheres de 
uma Unidade da Estratégia Saúde da Família do município de 
Vitória/ES, em relação à coleta de preventivo realizada pelo 
Enfermeiro, no que diz respeito à satisfação, confiança e ao 
esclarecimento de dúvidas durante o atendimento. Métodos: 
estudo descritivo com abordagem qualitativa, realizado numa 
Unidade da Estratégia Saúde da Família do município de Vitória 
- ES. Foram incluídas da amostra 29 mulheres atendidas pelos 
enfermeiros que realizam a coleta de exame preventivo no 
período do estudo. A coleta de dados foi realizada por meio de 
entrevista semi-estruturada. Para a análise dos dados foi 
utilizada a análise temática de Minayo. O projeto de pesquisa 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 
Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia em 
24/09/2013, parecer nº 405.033. Resultados: Esse estudo 
identificou que algumas mulheres mesmo demonstrando certo 
grau de resistência quanto à coleta de preventivo realizado 
pelo enfermeiro, ao passarem por tal experiência, perceberam 
o profissionalismo e a capacidade do mesmo em exercer essa 
prática com competência, superando assim toda percepção 
negativa quanto à atuação desse profissional. A percepção das 
pacientes atendidas pelo enfermeiro para coleta de preventivo 
foi positiva, pois o grau de satisfação, confiança e 
esclarecimento das dúvidas alcançou resultados que 
classificam o bom desempenho desse profissional em sua 
atuação. Conclusão: Esses resultados propiciam reflexão 
acerca do papel do enfermeiro na prevenção do câncer de colo 



de útero, bem como na promoção da saúde das famílias de sua 
área de atuação. 
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Introdução 
 
O câncer de colo de útero é considerado um 
problema de saúde pública, mediante ao 
elevado, contínuo e sustentado número de 
casos que surgem anualmente com o 
diagnóstico tardio e consequente índice 
elevado de morbimortalidade feminina em 
todo o mundo. A atuação do Enfermeiro na 
mudança desse quadro é a razão 
motivacional para o presente estudo. 1 
O câncer de colo de útero tem sua incidência 
cerca de duas vezes maior em países menos 
desenvolvidos quando comparada aos países 
mais desenvolvidos. Com exceção dos 
tumores de pele não-melanoma, esse câncer 
é o segundo tumor mais frequente na 
população feminina, atrás apenas do câncer 
de mama, e a quarta causa de morte de 
mulheres por câncer no Brasil. Para o Brasil 
existe um risco estimado de 17 casos a cada 
100 mil mulheres. No estado do Espírito Santo 
essa estimativa alcança 340 novos casos, 
sendo 40 para a capital Vitória.2 
Para o controle do câncer do colo do útero, a 
melhora do acesso aos serviços de saúde e à 
informação são questões fundamentais, 
sendo necessária ampliação da cobertura e 
mudanças dos processos de trabalho em 
saúde. O amplo acesso da população a 
informações claras, consistentes e 
culturalmente apropriadas a cada região deve 
ser uma iniciativa dos serviços de saúde em 
todos os níveis do atendimento. 3 
O câncer do colo de útero é o que apresenta 
um dos mais altos potenciais de prevenção e 
cura comparados aos outros tipos de câncer, 
chegando a quase 100% quando 
diagnosticado precocemente. O 
rastreamento precoce em mulheres 
assintomáticas por meio do exame 
citopatológico, permite a detecção das lesões 
precursoras e da doença em estágios iniciais, 
antes do aparecimento dos sintomas, além de 
ser um exame de baixa complexidade 
tecnológica e de baixo custo. 3 

A atuação do enfermeiro nas ações de 
promoção, prevenção primária e secundária 
do câncer cervical é de fundamental 
relevância. Por meio da Consulta de 
Enfermagem esse profissional pode 
esclarecer dúvidas das pacientes, criar um 
ambiente favorável para realização do exame 
Papanicolau, orientar quanto às medicações 
prescritas, encaminhar as pacientes para 
consulta médica e/ou colposcopia quando 
necessário, fazendo de sua atuação um 
importante meio para prevenção da 
neoplasia cervical. 4 
Mediante ao exposto, observa-se a 
importância de pesquisas sobre essa 
temática. Diante disso, este estudo objetivou 
conhecer a percepção de um grupo de 
mulheres atendidas em uma Unidade da 
Estratégia Saúde da Família (UESF) de 
Vitória/ES, em relação à coleta de preventivo 
e entrega de resultado do exame realizada 
pelo Enfermeiro, no que diz respeito à 
satisfação, confiança e ao esclarecimento de 
dúvidas durante o atendimento. Objetivou 
também identificar os motivos que levam as 
mulheres a realizarem novo atendimento de 
coleta de preventivo com o enfermeiro e as 
principais dúvidas sobre a coleta de 
preventivo ou sobre o câncer de colo de útero 
apresentadas pelas pacientes entrevistadas. 
Acredita-se que, ao conhecer esta percepção, 
os enfermeiros possam se beneficiar dessa 
informação para melhorar sua conduta no 
atendimento às mulheres. 
 
Método 
 
Trata-se de estudo descritivo com abordagem 
qualitativa, desenvolvido em uma Unidade da 
Estratégia Saúde da Família (ESF) do 
município de Vitória – ES. Esta Unidade conta 
com cinco equipes multiprofissionais da ESF 
compostas por enfermeiros, médicos, 
técnicos de enfermagem, Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS), odontólogos, 
Técnico de Higiene Dentária (THD),  Auxiliar 



de Consultório Dentário (ACD), conta ainda 
com o apoio de assistente social e psicólogos, 
onde todos procuram trabalhar de forma 
interdisciplinar em prol das necessidades das 
famílias que residem nessa área. Funciona de 
segunda a sexta no horário das 07 às 18 horas 
atendendo de forma agendada e demanda 
espontânea. Realiza anualmente uma média 
de 740 exames de preventivo, realizados por 
médicos e enfermeiros. Não há atendimento 
prévio como orientações em grupo ou 
individual para a coleta do referido exame. 
Nessa área existe uma demanda espontânea 
reduzida para o Teste de Papanicolau, o que 
propicia a realização da busca ativa por parte 
dos ACS com o intuito de ampliar o acesso a 
esse atendimento. Foram incluídas no estudo 
29 mulheres atendidas pelos enfermeiros 
para a coleta de exame preventivo na 
Unidade de Saúde no período de coleta de 
dados. A amostra desta pesquisa foi 
completada quando as respostas das 
mulheres tornaram-se repetitivas e não 
acrescentaram mais informações acerca do 
objeto de estudo. Foram incluídas na 
amostra: as mulheres atendidas pelo 
enfermeiro para coleta de preventivo; 
aquelas maiores de 18 anos de idade; e as que 
aceitaram participar do estudo, após 
esclarecimento sobre o mesmo, 
manifestando sua aquiescência por meio de 
assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE). Foram excluídas da 
amostra: as mulheres que não foram 
atendidas pelo enfermeiro para coleta de 
preventivo; aquelas menores de 18 anos de 
idade e as que não aceitaram participar do 
estudo, após esclarecimento sobre o mesmo. 
A coleta de dados foi realizada pelas 
pesquisadoras, por meio de entrevista semi-
estruturada. Foi utilizada para a análise dos 
dados, a análise temática de Minayo (2004) 
que seguiu os seguintes passos: ordenação, 
classificação e análise final dos dados, sendo 
que estes foram organizados através da 
técnica de conteúdo temática com: pré-
análise, exploração do material, tratamento 
dos resultados obtidos e interpretação. Trata-
se de uma das formas que melhor se adequa 
à investigação qualitativa sobre saúde. Na 
primeira etapa; foi definido como unidade de 
registro, uma frase, na segunda etapa; os 

dados foram classificados e agregados por 
categorias específicas para cada tema 
estabelecido na pré-análise, na terceira etapa 
os dados foram analisados a partir da 
fundamentação teórica. O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) da Escola Superior de Ciências da Santa 
Casa de Misericórdia de Vitória – EMESCAM 
em 24/09/2013, parecer nº 405.033. 
 
Resultados 
 
Quando interrogadas sobre o grau de 
satisfação em relação à coleta de preventivo 
realizada pelo enfermeiro, vinte e cinco 
mulheres participantes deste estudo 
relataram que ficaram muito satisfeitas e 
quatro relataram estarem satisfeitas. Não 
houve insatisfação com o atendimento 
realizado pelo enfermeiro, o que de certa 
forma valoriza e reconhece o trabalho deste 
profissional. 
Os fragmentos das narrativas abaixo 
apresentam os relatos de satisfação das 
mulheres com o atendimento recebido: 

“... Por que elas são muito doces, 
atenciosas, delicadas, porque é 
muito difícil pra gente se expor 
desse jeito” (Orquídea). 
“... Gostei muito dela, foi muito 
atenciosa comigo. Nunca fiz um 
preventivo com tanta calma 
igual agora” (Lírio). 
“... Eu tinha medo e vi que não 
era como eu pensava, nunca 
tinha feito antes” (Tulipa). 
“... Ela é muito atenciosa deixa a 
gente muito a vontade” 
(Estrelícia). 
“... Ela me tranquilizou, não me 
deixou nervosa, foi muito 
compreensiva” (Acácia). 
“... Ela é muito atenciosa, tira as 
dúvidas, orienta” (Dália). 

Em relação ao grau de confiança, todas as 
pacientes entrevistadas sentiram-se 
confiantes quanto ao atendimento do 
enfermeiro durante a consulta para coleta de 
preventivo, demonstrando, assim, a 
capacidade deste profissional em realizar 
uma adequada assistência na prevenção do 



câncer cervical. O que pode ser evidenciado 
nos relatos abaixo: 

“... Elas me passaram bastante 
confiança por isso consegui 
fazer” (Margarida). 
“... Ela é uma graça, um amor, 
muito firme, a gente sente que o 
que ela tá fazendo sabe fazer” 
(Açucena). 
“... Elas atendem bem, sabem 
acalmar a pessoa, sabe fazer 
entender o que tá acontecendo 
lá” (Tulipa). 
“... Não senti diferença entre ela 
ser enfermeira ou a 
ginecologista” (Dália). 
“... Passou mais segurança e 
cuidado” (Gérbera). 

“... Ela passou tranquilidade, foi conversando 
comigo, passou segurança” (Gloriosa). 
No que diz respeito ao esclarecimento das 
dúvidas, todas as pacientes tiveram suas 
dúvidas esclarecidas, sendo que a maioria 
julgou esse esclarecimento como ótimo, não 
havendo avaliação descrita como ruim pelas 
entrevistadas, como podemos observar nos 
relatos descritos abaixo: 
 

“... Ela esclareceu minhas 
dúvidas, eu tinha dúvidas em 
relação ao anticoncepcional” 
(Orquídea). 
“... Eu sempre achei que tinha 
alguma coisa, e ela me disse que 
as alterações depois que eu tive 
filho era normal” (Alfazema). 
“... Eu achei bom porque ela 
tirou minhas dúvidas, tirou 
minha preocupação” (Dália). 
“... Eu gostei porque foi em 
poucos lugares que eu tive a 
clareza que ela me passou 
(Acácia). 
“... O atendimento que ela me 
deu foi o melhor que já tive” 
(Tulipa). 
“... Por que ela esclareceu 
algumas coisas sobre o câncer de 
mama e o auto exame, o dia 
certinho de fazer, eu não sabia 
que era dez dias após a 
menstruação” (Crisantemo). 

 
Em relação às dúvidas apresentadas pelas 
mulheres entrevistadas sobre o câncer de 
colo de útero, a maioria relata que não 
possuía dúvidas sobre o câncer de colo de 
útero e a coleta de preventivo. No entanto 
seis mulheres pesquisadas apresentaram 
uma ou mais dúvidas sobre os assuntos 
abordados, como demonstra as falas abaixo: 

 “... não sei o porquê da coleta de 
preventivo” (Rosa). 
“... é mais sobre a doença, o 
câncer, como que ela surge?” 
(Violeta). 
“... não tinha muita dúvida não, 
só sobre o exame da mama” 
(Girassol). 
“... o exame da mama realmente 
eu não sabia” (Orquídea). 
“... sobre o câncer de colo de 
útero e o porquê de se fazer o 
preventivo” (Jasmim). 
“... primeiro era com o tamanho 
do aparelho que elas usavam, as 
minhas amigas falaram que era 
grande. Segundo foi sobre o 
toque da mama. (Margarida). 

De acordo com os dados deste estudo, 
percebe-se que a maioria das pacientes 
pesquisadas (n= 15) realizou, pela primeira 
vez coleta de preventivo com o enfermeiro e 
treze delas haviam realizado a coleta com o 
enfermeiro anteriormente, apenas uma não 
recorda qual profissional que realizou a coleta 
do preventivo anteriormente. Sobre os 
motivos que levaram ou levarão essas 
mulheres a realizarem novo atendimento de 
coleta de preventivo com o enfermeiro, os 
mesmos foram descritos pelas mulheres 
como: 

 
“... uma moça passou lá em casa, 
agente de saúde e me entregou 
o papelzinho pra mim vim. Não 
tenho preferência” (Celócia). 
“... Por causa do outubro rosa” 
(Violeta). 
“... Por que a médica pra quem 
estava agendada faltou” 
(Jasmim). 
“... Por que eu prefiro ela” 
(Crisantemo). 



“... Na verdade eu prefiro 
enfermeira, com a enfermeira eu 
me sinto mais a vontade” 
(Gloriosa). 
“... Por que eu sei que ela é apta 
para desenvolver o trabalho” 
(Iris). 

Discussão 
 
Por meio da caracterização das participantes 
desse estudo, é possível afirmar que se trata 
de mulheres em sua maioria (n= 21) com 
idade entre 18 e 39 anos, com ensino médio 
completo ou incompleto (n= 16), solteiras 
(n=16). Vale ressaltar que esta pesquisa 
contemplou somente mulheres com idade 
superior a 18 anos, o que justifica a ausência 
daquelas com idade inferior a esta. 
De acordo com os resultados obtidos, 
entende-se que a atenção dedicada à 
paciente durante a consulta para coleta de 
preventivo foi um dos pontos mais 
importantes sob a ótica dessas mulheres, o 
que favoreceu a construção de um vínculo 
necessário a realização desse exame. O 
enfermeiro deve buscar uma atenção integral 
a cada mulher que atende, pois cada uma é 
única e compreende a saúde de forma 
particular, sendo que um trabalho de atenção 
integral com construção de vínculo e 
acolhimento traz resultados positivos. 5 
O respeito e a atenção durante o 
atendimento são essenciais para que se 
estabeleça uma relação de confiança entre a 
usuária e o profissional de saúde. Um 
relacionamento baseado na confiança 
transmite tranquilidade e oferece segurança, 
que são suportes terapêuticos fundamentais. 
3 
O acolhimento e o conhecimento da 
comunidade com a qual o enfermeiro está 
atuando na prevenção do câncer são ações 
importantes para o fortalecimento do vínculo 
de confiança entre o profissional e a paciente. 
1 
Sendo assim, evidencia-se que o papel do 
enfermeiro no controle do câncer cervical, 
consiste em prestar atenção integral às 
mulheres, realizar consulta de enfermagem, 
coleta de exame preventivo, conforme 
protocolos ou outras normativas técnicas 

observadas nas disposições legais da 
profissão. 3 
A consulta para a coleta do exame preventivo 
é o momento em que o enfermeiro também 
exerce o seu papel de educador orientando a 
paciente a tomar atitudes que lhe 
proporcionem saúde. No momento em que é 
realizado esse exame o enfermeiro deve 
também orientar sobre o autoexame das 
mamas e ao mesmo tempo, buscar falar da 
importância do exame para a sua saúde. O 
profissional deverá deixar essa mulher à 
vontade para a conversa a fim de sanar suas 
dúvidas, respeitando suas crenças, valores, 
pensamentos em relação ao exame e 
buscando um olhar mais ampliado acerca 
desta mulher. 5 
As mulheres sentem-se visivelmente mais 
relaxadas e à vontade para a realização do 
exame no momento em que recebem 
orientações acerca do mesmo e atenção às 
necessidades que apresentam naquele 
momento. 6 Tão importante quanto explicar a 
usuária o procedimento que irá realizar, é 
utilizar uma linguagem que possa ser 
entendida pela mesma. 7 
A partir da pesquisa realizada, observamos 
que as principais dúvidas sobre a coleta de 
preventivo e sobre o câncer de colo de útero 
referem-se à finalidade do exame, à etiologia 
e fisiopatologia da doença, ao autoexame / 
exame clínico das mamas, ao procedimento 
de coleta propriamente dito. 
Acredita-se que algumas mulheres não façam 
o exame de Papanicolau porque 
desconhecem a razão pela qual ele é feito e 
por não serem orientadas quanto à 
periodicidade do mesmo. Sendo assim, 
permanece o desafio, para os profissionais de 
saúde, de garantir a adesão da mulher ao 
programa preventivo do câncer cérvico-
uterino. 8 
Quanto ao autoexame das mamas, o INCA 
não atribui como método isolado de detecção 
precoce do câncer de mama. A 
recomendação é que o exame das mamas, 
pela própria mulher, faça parte das ações de 
educação para a saúde contribuindo para o 
conhecimento do próprio corpo. Estudos 
sugerem que o autoexame das mamas não é 
eficiente para a detecção precoce e não 
contribui para a redução da mortalidade por 



câncer de mama. Portanto, o exame das 
mamas, feito pela própria mulher não 
substitui o exame físico realizado por 
profissional de saúde qualificado para essa 
atividade. 3 
O enfermeiro deve orientar as pacientes 
quanto à finalidade do exame preventivo, os 
fatores de risco, o procedimento da coleta, 
destacando a importância da periodicidade 
da realização do exame, visto que a partir do 
momento em que a mulher recebe 
informações sobre o assunto, ela é capaz de 
promover o autocuidado e pode tornar-se um 
instrumento multiplicador na comunidade. 
Dessa forma, também será motivada a 
retornar para buscar o resultado do exame. 
A busca ativa das agentes comunitárias de 
saúde na comunidade, o estímulo por meios 
de campanhas de prevenção, como o outubro 
rosa, e a impossibilidade de consulta com o 
médico foram os principais motivos que 
levaram as pacientes a realizarem coleta de 
preventivo com o enfermeiro. Se por um lado 
muitas vezes parece que, para as mulheres, 
não faz diferença quem é o profissional que 
está realizando a coleta de preventivo, por 
outro lado, é importante observar que 
algumas delas preferem realmente consultar 
com o enfermeiro para a coleta de 
preventivo. 
Acredita-se que o bom desempenho da 
equipe da ESF, através de ações como a busca 
ativa, contribui para a adesão da mulher aos 
métodos de prevenção ao câncer de colo 
uterino, sendo de extrema importância a 
busca pelas mulheres que não frequentam a 
unidade de saúde há muito tempo. Percebe-
se que as campanhas de conscientização 
como o “Outubro Rosa” acabam de certa 
forma, estimulando as mulheres a 
procurarem os serviços de saúde para 
realizarem esse exame, momento em que 
pode haver detecção precoce de doenças e 
ainda a promoção da saúde. 
Há mulheres que demonstram resistência em 
realizar o exame com o enfermeiro. No 
entanto, como aconteceu neste estudo, 
muitas daquelas que realizam a coleta de 
preventivo pela primeira vez, com esse 
profissional, demonstram satisfação e 
confiança durante a assistência prestada, 
mostrando assim a necessidade de uma 

melhor orientação à comunidade sobre o 
papel do enfermeiro dentro da ESF. 
O profissional de enfermagem é 
comprometido com a saúde do ser humano e 
da comunidade. Cabe a esse profissional 
atuar na promoção, proteção e recuperação 
da saúde, exercendo a profissão com 
autonomia, respeitando os princípios éticos e 
legais da Enfermagem. O enfermeiro deve 
estar preparado para atuar na dimensão do 
cuidar, prevenindo e detectando 
precocemente o câncer de colo uterino. 
 
Conclusão 
 
A percepção das pacientes atendidas pelo 
enfermeiro para coleta de preventivo foi 
positiva, pois o grau de satisfação, confiança 
e esclarecimento das dúvidas alcançou 
resultados que classificam o bom 
desempenho desse profissional na sua 
atuação no que diz respeito à prevenção do 
Câncer de colo de útero. 
Cabe ao enfermeiro, o fortalecimento do 
vínculo com as pacientes através de 
atividades de educação em saúde, com 
esclarecimento de dúvidas das pacientes com 
o objetivo de sensibilizá-las a adotarem 
práticas preventivas visando reduzir a 
morbimortalidade por câncer e outras 
doenças. A consulta de enfermagem é um dos 
momentos em que o profissional tem a 
oportunidade de criar vínculo com a 
paciente/cliente que tem a possibilidade de 
proporcionar resultados positivos durante a 
assistência prestada. 
A resistência demonstrada por algumas 
mulheres, no que diz respeito à coleta de 
preventivo realizada pelo enfermeiro, foi 
eliminada a partir do momento em que 
durante a consulta de enfermagem esse 
profissional demonstrou profissionalismo e 
capacidade para exercer tal prática com 
competência, superando assim toda 
percepção negativa dessas mulheres. 
Percebe-se que a utilização de campanhas de 
conscientização que trabalham a prevenção e 
promoção da saúde abordando temas 
relacionados com a Saúde da Mulher, tais 
como o “Outubro Rosa”, exercem um papel 
fundamental na comunidade, pois, acaba 



incentivando a busca pelo serviço de saúde e 
o autocuidado. 
Os resultados desse estudo propiciam 
reflexão acerca do papel do enfermeiro na 
prevenção do câncer de colo de útero, bem 
como na promoção da saúde das famílias. 
Acredita-se na possibilidade de atuação desse 
profissional junto à comunidade, com 
autonomia, conhecimento e dedicação na 
promoção da saúde e prevenção de doenças. 
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 Abstract 
Objective: To know the perception of patients from a Health 
Strategy Unit of the city of Vitória Family / ES, regarding the 
collection of preventive performed by the nurse, with regard to 
satisfaction, trust and questions answered during the call. 
Methods: A descriptive qualitative study, performed in a unit 
of the Health Strategy city of Vitória Family - ES. The sample 
consisted of 29 women treated by nurses who perform the 
collection of screening test during the study period. Data 
collection was conducted through semi-structured interviews. 
For data analysis we used the thematic analysis of Minayo. 
Results: This study found that some women even 
demonstrating some degree of resistance to the collection of 
preventive performed by the nurse, to go through such an 
experience, realized the professionalism and the ability of it to 
exercise this practice competently, thus overcoming all 
negative perception the performance of this professional. The 
perception of the patients seen by nurses for preventive 
collection was positive since the degree of satisfaction, 
confidence and clarify doubts achieved results that classify the 
good performance of this professional in their field. 
Conclusion: These results provide reflection on the role of 
nurses in the prevention of cervical cancer as well as in 
promoting the health of families in their area. 
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Introduction  



Cervical cancer is considered to be a public 
health issue due to the continuous and 
sustained number of cases that annually 
increase because of late diagnosis and, 
consequently, to the high rate of female 
morbidity and mortality worldwide. Nurses’ 
participation on the changing of such scenario 
motivated the present study. 1 
Cervical cancer incidence is approximately 
two times higher in less developed countries 
in comparison to that in developed countries. 
Except for the non-melanoma skin cancers, 
this is the second most common tumor in the 
female population. It just loses position for 
breast cancer and is the fourth cause of death 
for cancer among women in Brazil. The 
country presents estimated risk of 17 cases 
per 100,000 .women. This estimate attains to 
340 new cases in the State of Espírito Santo, 
40 cases only in Vitória. 2 
Improved access to health services and 
information is fundamental for cervical 
cancer control and it requires expanding the 
coverage of and changing health work 
processes. The broad population access to 
clear information, consistent and culturally 
appropriate to each region, should be an 
initiative from health services at all levels of 
care. 3 
Cervical cancer has the highest potential for 
prevention and healing in comparison to 
other cancers. It may reach approximately 
100% cure when early diagnosis is 
accomplished. The early screening of 
asymptomatic women through 
cytopathological analysis allows detecting the 
precursor lesions and the disease in its early 
stages, before the symptoms appear; besides, 
it is a low technological complexity and cost 
examination. 3 
Nurses’ role in health promotion as well as in 
cervical cancer primary and secondary 
prevention is of fundamental importance. 
The professional can answer patients’ 
questions at the Nursing consultation and 
create a friendly environment to the Pap 
smear test. They can also give orientation on 
prescribed medications, refer patients to 
medical consultation and / or colposcopy - 
when necessary - and it makes their 
performance an important means of cervical 
neoplasia prevention. 4 

Therefore, the importance of conducting a 
study on this topic was noticed. Thus, the 
current study assessed the perceptions of 
women assisted in a unit that offers Family 
Health Strategy (FHS) in Vitória (Espírito-
Santo State). FHS concerns vaginal swab 
collection done by and test results delivered 
by the nurse as a result from satisfaction, 
trust and questions answered during 
attendance. It is believed that by having such 
perception, nurses can benefit from this 
information to improve their conduct in 
women care. 
 
Method 
 
A descriptive study was qualitative approach 
was developed in a Unit that offers Family 
Health Strategy (FHS) in Vitória. Such Unit 
holds five FHS multidisciplinary teams 
composed of nurses, physicians, nursing staff, 
Community Health Agents (CHA), dentists, 
dentist assistants, social workers and 
psychologists. All professionals look forward 
to work in an interdisciplinary way in order to 
fulfill the needs of families living in the area. 
It is open from Monday through Friday, 
between 7am and 6pm with appointed 
consultations and spontaneous demand. 
They annually hold an average of 740 vaginal 
swab collections performed by doctors and 
nurses. There are no guidelines regarding 
group or individual examination collection; 
there is reduced spontaneous demand for 
Pap smear and it helps the active search by 
CHAs for expanding the access to the service.  
The current study included 29 women treated 
by nurses during Pap smear collection at the 
Health Unit during the data collection period. 
The sample was completed when women's 
responses became repetitive and did not add 
new information about the object of study. 
The following individuals were included in the 
sample: women treated by a nurse during 
vaginal swab collection; women older than 18 
years and who agreed to participate in the 
study after being informed about it. The 
participants signed the Informed Consent (IC) 
form. Individuals excluded from the sample 
were: women who were not assisted by a 
nurse during vaginal swab collection; women 
under 18 years old and those who refused to 



participate in the study after being informed 
about it. Data collection was performed by 
researchers through semi-structured 
interview. The answers were used for data 
analysis using the thematic analysis by 
Minayo (2004) and it met the following steps: 
ordering, classifying and finally analyzing the 
data analysis. Data were organized by the 
thematic content technique: pre-analysis, 
material exploration, result processing and 
interpretation. Such procedure is one of 
those that better match the qualitative health 
research. In the first stage, a sentence  had 
been defined as registration form. In the 
second stage, data were sorted and grouped 
according to specific categories for each 
theme established in the pre-analysis. As for 
the third step, data were analyzed according 
to the theoretical basis. The project was 
approved by the Research Ethics Committee 
“Comitê de Ética em Pesquisa – CEP” of 
School of Sciences of Santa Casa de 
Misericórdia,Vitoria - EMESCAM in 
24th/09/2013, opinion n. 405.033. 
 
Results 
When asked about the level of satisfaction 
regarding vaginal swab collection by nurses, 
25 women participating in the current study 
reported to be very pleased and 4, to be 
satisfied. There was no dissatisfaction with 
the service provided by nurses, women 
recognized and valued their work. 
The following narrative excerpts show 
women's reports on their satisfaction with 
the received care: 

"... Because they are very sweet, 
thoughtful, delicate, it is very 
difficult for us to be exposed in 
such way" (Orchid). 
"... I really liked her. She was very 
helpful to me. I’ve never done a 
Pap smear so easily" (Lily). 
"... I was afraid before and I 
realized the exam was not the 
way I’ve imagined; I had never 
done it before" (Tulip). 
"... She was very helpful and 
made us feel very comfortable" 
(Crane flower). 

"... She reassured me and would 
not let me nervous; she was very 
comprehensive" (Acacia). 
"... She is very attentive, takes 
questions, guides us" (Dahlia). 

All interviewed patients felt confident about 
the nurse's care during consultation for 
vaginal swab collection and it demonstrate 
nurses’ ability to conduct adequate assistance 
to cervical cancer prevention. It can be 
evidenced in the following narratives: 

"... They gave me confidence so I 
could do the exam" (Daisy). 
"... She is sweet, loving, very 
professional. We feel that she 
knows what she's doing " 
(Azucena). 
"... They served us well; they 
know how to reassure the 
patient and make us understand 
what's going on there" (Tulip). 
"... I felt no difference between 
the nurse or gynecologist" 
(Dahlia). 
"... She made me feel safe and 
cared" (Gerbera). 
"... She was calm; she talked to 
me and made me feel safe" 
(Glorious). 
All interviewed patients had 
their doubts answered and most 
of them thought that it was 
great. There was no bad scoring 
for nurse attendance, as it can be 
seen in the following reports: 
"... She clarified my doubts, I had 
questions about the 
contraceptive" (Orchid). 
"... I always thought I had 
something, and she told me that 
the changes after having a baby 
were normal" (Lavender). 
"... I thought it was good because 
she clarified my doubts, took my 
concern" (Dahlia). 
"... I liked it because it was one of 
the few places I had such clarity 
on receiving information  
(Acacia).  
"... The assistance she gave me 
was the best I ever had" (Tulip). 



"... Because she explained me 
some things about breast cancer 
and self examination; as the 
correct way to do it, I did not 
know it was ten days after my 
period" (Chrysanthemum). 

Most of the women interviewed about 
cervical cancer did not report any doubt 
concerning cervical cancer and vaginal swab 
collection. However, 6 women had one or 
more questions regarding the discussed 
topics, as it is evidenced in the following 
statements: 

"... I do not know the reason for 
preventive collection" (Rose). 
"... It's more about the disease, 
how does cancer appears?" 
(Violet). 
"... I had no doubts, only on 
breast examination" 
(Sunflower). 
"... The breast exam. I actually 
did not know about it" (Orchid). 
"... About cervical cancer and the 
reason why we need prevention" 
(Jasmine). 
"... First of all it was regarding 
the appliance’s size, my friends 
told me it was big. Second, it was 
about breast palpation. (Daisy). 

According to data in the current study, it is 
clear that most of the assessed patients (n = 
15) underwent vaginal swab collection for the 
first time with a nurse and 13 of them had 
already done it with another nurse before, 
but they did not remember which one. The 
reason that led or would lead these women to 
undergo new vaginal swab collection by a 
nurse is described by them as it follows: 

"... A health professional came 
over and handed me a piece of 
paper to come here. I have no 
preference "(Celosia). 
"... Because of the Pink October" 
(Violet). 
"... because the scheduled 
doctor is absent today" 
(Jasmine). 
"... Because I prefer her" 
(Chrysanthemum). 

"... Actually I prefer the nurse; I 
feel more comfortable with the 
nurse " (Glorious). 
"... Because I know that she is 
able to develop such test" (Iris). 

 
Discussion 
 
The current study’s cohort consisted of 
women (n = 21) aged 18 to 39 with complete 
or incomplete high school education (n = 16) 
and single (n = 16). It is worth mentioning that 
the current research contemplate only 
women over 18 years. According to the 
results, it was understood that the attention 
given to the patient during consultation for 
vaginal swab collection was one of the most 
important points from the perspective of 
these women. Such attention favors the bond 
between patient and the health professional 
at the time of the examination. Nurses should 
give total attention to each woman they 
attend as if she was unique. They should deal 
with healthcare in a particular way, since 
constructing this tight connection with the 
patient brings positive results. 5 
Respect and attention during consultation are 
essential to establish trust between user and 
provider. A relationship based on trust 
transmits easiness and safety, which are 
fundamental therapeutic supports. 3 
Welcoming and understanding the 
community where the nurse works in are 
important actions to strengthen the bond of 
trust between the professional and the 
patient, and to help preventing cancer. 1 
Thus, the nurse’s role in controlling cervical 
cancer concern the total attention given to 
women during nursing consultation to vaginal 
swab collection according to protocols or 
other technical regulations found in this 
profession’s legislation. 3 
During consultation to Pap smear test, the 
nurse also exercises its educational role by 
guiding the patient on how to take actions 
concerning their own health. During the 
consultation the nurses should guide the 
patient on breast self-examination and talk 
about the importance of such exam. The 
professional should make women feel free to 
talk and have their questions answered and 



have a broadening look over patients’ beliefs, 
values and thoughts about the procedure. 5 
Women feel more relaxed and comfortable 
for the examination when they receive 
guidance and attention during exam 
preparation. 6 Choosing a language that can 
be understood by the patient is as important 
as explaining her about the procedure. 7 
Results showed that the main questions 
about vaginal swab collection and cervical 
cancer refer to examination purposes, to the 
etiology and pathophysiology of the disease, 
to self-examination / clinical breast exam, and 
to the collection procedure itself. 
It is believed that some women do not 
perform Pap smear test because they are 
unaware of the reason it is done and are not 
informed about its periodicity. Thus, health 
professionals are still challenged by the need 
to promote women’s admission in the 
cervical cancer prevention program. 8 
As for breasts self-examination, the Brazilian 
National Institute of Cancer (Instituto 
Nacional de Câncer –INCA) does not assign it 
as an isolated method of breast cancer early 
detection. It is recommended that breast self-
examination must be part of the health 
education activities that help women to get to 
knowledge their bodies. Studies suggest that 
breast self-examination is not effective for 
early detection and does not help reducing 
mortality due to breast cancer. Therefore, the 
breast exam done by women themselves 
does not replace the physical examination 
performed by qualified health professionals. 3 
The nurses should advise patients about the 
Pap smear’s purpose, the risk factors of 
cervical cancer, the collection procedure and 
they should highlight the importance of often 
repeating the examination. From the moment 
women receive information about this 
subject, they are able to promote self-care 
and to spread this information within the 
community; they will also be motivated to 
return and get the test results. 
Patients look for Pap smear test by nurses 
because of the health agents’ active work in 
the community, the prevention campaigns 
such as the “Pink October” and the 
impossibility of appointing a consultation 
with a doctor. On one hand, women do not 
care about who is collecting the vaginal swab, 

on the other, it is important to notice that 
some of them actually prefer to consult with 
the nurse at the time to collect the material. 
It is believed that the good performance of 
the Family Health Strategy (Estratégia Saúde 
da Família) team is expressed by actions such 
as the active search of health workers which 
help women to learn about cervical cancer 
prevention methods. It is extremely 
important to search for women who have not 
attended the health unit for a long time. It 
was the awareness about campaigns such as 
the "Pink October" that have encouraged 
women to seek health services and to 
undergo this type of examination; fact that 
makes early detection and health promotion 
possible. 
There are women who show resistance to 
perform the examination with nurses 
however, as it can be seen in the current 
study, many of those who undergo vaginal 
swab collection with a nurse for the first time 
have demonstrated satisfaction and 
confidence on the provided assistance. It 
shows the need for better community 
orientation on the nurses’ role within ESF. 
Nursing professionals are committed to 
human and community health. It is up to this 
professional to work in the promotion, 
protection and recovery of health by 
exercising their profession with autonomy 
respecting the ethical and legal principles of 
nursing. Nurses must be prepared to act in 
the care dimension by preventing and 
detecting early cervical cancer.10 
 
Conclusion 
 
The present study aimed to assess patients’ 
perceptions within a Family Health Strategy 
Unit (FHS), in the city of Vitória (Espírito-
Santo State), about vaginal swab collection 
performed by nurses as well as patients’ 
satisfaction and trust on the nurses and the 
answers given by them during the 
attendance. It also aimed to identify the 
reasons why interviewed women undergo 
new vaginal swab collection with a nurse as 
well as their main doubts about the collection 
procedure and - or about cervical cancer. 
The patient’s perception about nurses’ 
assistance during the collection procedure 



was overall positive as the level of 
satisfaction, trust and answered questions 
achieved results that show good professional 
performance regarding cervical cancer 
prevention. 
The nurses are responsible for strengthening 
the bonds with the patients through health 
education activities and by answering the 
patients’ questions to make them aware of 
the prevention practices to reduce morbidity 
and mortality caused by cancer and other 
diseases. Nursing consultation is the moment 
when the professional has the opportunity to 
create a link with the patient / client, thus 
enabling positive results from the provided 
assistance. 
Women’s resistance to vaginal swab 
collection was overcome as nurses showed to 
be professional and capable of exerting such 
practice. 
It was found that prevention and health 
promotion campaigns on topics related to 
women's health, such as the "Pink October", 
play a key role in the community, since it 
encourages women to seek health and self-
care services. 
Results in the current study provide reasoning 
on nurses’ role in cervical cancer prevention 
as well as in promoting family health. It is 
possible to believe that the nurses can act 
within a community, with autonomy, 
knowledge and dedication in order to 
promote health and prevent diseases. 
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 Resumo 
O baço apresenta importantes funções, dentre as quais se 
destaca a imunológica. A sua retirada pode implicar na falta 
dessas funções e daí sobrevir infecções, principalmente em 
crianças, podendo levar ao óbito. Daí a importância de se 
conservar o órgão ou parte dele. Das cirurgias conservadoras 
sobre o baço (esplenorrafia, ressecções parciais segmentares, 
autoimplantes esplênicos autógenos, esplenectomia subtotal 
com preservação do polo superior), a mais recentemente 
descrita foi a esplenectomia subtotal com preservação do polo 
inferior (ESTPI). Esta operação, que se constitui em linha de 
pesquisa do primeiro autor, visa garantir as funções esplênicas. 
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Introdução 
 
O baço, órgão do sistema mononuclear 
fagocitário,1 foi considerado durante muito 
tempo não essencial à vida e, portanto, a sua 
retirada devido a trauma ou outras doenças, 
não provocaria dano maior ao paciente.2-5 Em 
1952, King & Shumacker Jr constataram a 
associação entre a remoção do baço e a 
ocorrência de sepse em crianças.6 Desde 
então, os riscos de infecção pós-

esplenectomia têm sido reconhecidos em 
crianças e em adultos, principalmente nos 
dois primeiros anos após a cirurgia.7,8 As 
complicações infecciosas após a 
esplenectomia foram também observadas 
em animais de experimentação.9-12 Têm sido 
também relatadas alterações no 
metabolismo lipídico em seres humanos13-15 e 
em animais de laboratório,16-21 que podem 
causar aterosclerose.16 O baço, 
provavelmente, apresenta funções ainda 



desconhecidas. Nesse caso a retirada desse 
órgão comprometeria essas funções. 
Observada a importância desse órgão, sua 
preservação total ou parcial passou a ser 
realizada de forma mais frequente por meio 
de esplenorrafias,5 oclusões vasculares,22-26 
esplenectomias parciais27-29 e dos implantes 
esplênicos autógenos.30-32 Destas operações, 
a mais recentemente descrita foi a 
esplenectomia subtotal com preservação do 
polo inferior (ESTPI).33 Nesta técnica, o 
suprimento sanguíneo é mantido por meio 
dos vasos do ligamento gastroesplênico que 

podem ser os vasos existentes neste 
ligamento ou por vaso da  
artéria polar inferior. Este trabalho destina- 
se à revisão desta técnica. 
 

Revisão de literatura 

Em 1999, o primeiro autor e colaboradores 
publicaram o trabalho pioneiro no assunto. 
Eles realizaram em cães a ESTPI (Figura 1) 
para verificar a viabilidade do polo inferior 
(PI) do baço. 

 
Figura 1: Sequência da técnica da esplenectomia subtotal em cães. A- A seta mostra a ligadura 
e secção dos vasos rente à parede do baço e do estômago, inclusive dos ramos esplênicos 
principais. Observar em B que o PI fica suprido por vasos existentes no ligamento 
gastroesplênico podendo haver uma contribuição de uma artéria lobar inferior para esse polo. 
 
 
Utilizaram 24 cães, peso variando entre 12 e 
14 kg, distribuídos em dois grupos: Grupo 1- 
ESTPI; Grupo 2- manipulação do baço. Os 
baços e remanescentes foram retirados no 
7º, 15º, 30º e 70º dias no grupo 1, e no 15º e 
60º dias no grupo 2, para estudo da 
viabilidade macro e microscópica. A análise 
dos resultados mostrou que o PI do baço de 
cães manteve-se viável em 86,6% dos casos, 
mesmo com a ligadura dos vasos esplênicos 
principais.33 
Em 2001, Paulo DNS e Lázaro da Silva,34 
revendo a literatura sobre baço e 
metabolismo lipídico, aventaram a hipótese 
de que o baço poderia interferir no 
metabolismo lipídico. Desse modo, 
realizaram em cães um experimento para 

comprovar essa hipótese. Operaram 38 cães, 
em que realizaram hemograma e lipidograma 
no pré-operatório, no 7º, 28º e 56º dias pós-
operatório (PO). Os animais foram 
distribuídos em quatro grupos: Grupo 1 (n=7) 
- manipulação do baço; Grupo 2 (n=9) - 
hemiesplenectomia cranial; Grupo 3 (n=9) - 
ESPTI; Grupo 4 (n=13) - esplenectomia total 
(ET). Os animais do grupo 4 apresentaram 
aumento do colesterol total no pós-
operatório, aumento da fração HDL no 7º e 
28º dias (p<0.05) e aumento da LDL no 56º dia 
(p<0.01). A fração VLDL e triglicérides não 
apresentaram diferenças significativas do pré 
para o pós-operatório. Os animais dos grupos 
1 e 3 não apresentaram alterações 
significativas, e os animais do grupo 2 



apresentaram aumento do colesterol total no 
7º dia PO. Desse modo, os autores concluíram 
que a ET induz aumento do colesterol total, 
HDL e LDL, que a hemiesplenectomia e ESTPI 
protegem o animal de alterações lipídicas 
significativos.34  
Em 2005, Paulo ICAL et al35 realizaram um 
estudo com o objetivo de verificar o efeito da 
esplenectomia total, da ligadura dos vasos 
esplênicos principais e da ESTPI nos lípides 
plasmáticos de ratos alimentados com dieta-
controle ou dieta acrescida com 2,5% de 
colesterol. Utilizaram 111 ratos Wistar, 
machos, pesando entre 273 e 427g, com 
idade aproximada de 12 semanas. Os animais 
foram distribuídos em cinco grupos: Grupo 1 
(n = 20) - controle, não operado; Grupo 2 (n = 
20) - manipulação do baço; Grupo 3 (n = 31) - 
ET; Grupo 4 (n = 20) - ligadura simultânea da 
artéria e veia esplênicas; Grupo 5 (n = 20) - 
ESTPI. Foram dosados os lípides plasmáticos, 
e os ratos foram distribuídos em dois 
subgrupos, de acordo com a dieta (subgrupo 
A - dieta-controle; subgrupo B - dieta 
acrescida com 2,5% de colesterol). Todos os 
animais foram submetidos à nova colheita de 
sangue após 90 dias do início do experimento. 
Os animais submetidos à ET, 
independentemente do tipo de dieta, 
apresentaram aumento significativo (p<0,05) 
do colesterol total, LDL, VLDL e triglicérides. O 
aumento da HDL foi significativo nos ratos 

alimentados com dieta-controle (p<0,05) e 
não significativo nos alimentados com dieta  
 
 
acrescida com 2,5% de colesterol (p>0,05). Os  
animais submetidos à ligadura simultânea da 
artéria e veia esplênicas e à ESTPI, e 
alimentados com dieta-controle, não 
apresentaram alterações nos níveis de lípides 
plasmáticos, exceto pelo aumento da HDL 
(p<0,05) observado no grupo da 
esplenectomia subtotal. Nos animais desses 
grupos, alimentados com dieta acrescida com 
2,5% de colesterol, houve aumento 
significativo de colesterol total, LDL, VLDL e 
triglicérides. Daí os autores concluírem que a 
ET produz aumento significativo do colesterol 
total, das frações LDL e VLDL e dos 
triglicérides, tanto nos ratos alimentados com 
dieta-controle quanto nos alimentados com 
dieta acrescida com 2,5% de colesterol. O 
aumento é mais significativo nos animais 
alimentados com dieta acrescida com 2,5% de 
colesterol. A ligadura simultânea da artéria e 
veia esplênicas e a ESTPI previnem contra as 
alterações dos níveis de lípides plasmáticos 
observadas em ratos submetidos à ET 
alimentados com dieta-controle ou acrescida 
com 2,5% de colesterol.35 Nessa época foi 
realizada a primeira ESTPI em ratos (Figura 2). 
 
 

 
 



Figura 2: ESTPI em ratos. Esquema mostrando as ligaduras vasculares rentes ao baço e a secção 
esplênica, com retirada da porção superior e manutenção do PI (Figura cedida pela Dra. Isabel 
Cristina Andreatta Lemos Paulo) 
 
Em 2006, Paulo DNS et al36 estudaram 
aspectos técnicos, morfológicos e funcionais 
do PI do baço em ratos. Operaram 36 ratos 
Wistar, adultos, que foram distribuídos em 
três grupos: Grupo 1 (n=10) - simulação; 
Grupo 2 (n=16) - ET; Grupo 3 (n=10) - ESTPI. 
No pré-operatório e no 90º PO realizaram 
coleta de sangue para dosagem do colesterol, 
frações e triglicérides. A seguir, os animais 
foram mortos e deles retirados o PI e baço 
para exame macro e microscópico. No PO 
ocorreram seis óbitos no grupo ET. O baço e 
PI se apresentavam macroscopicamente 
viáveis. O peso médio do PI foi 35,84% ± 4,31. 
Os animais dos grupos 1 e 3 não 
apresentaram alterações no perfil lipídico do 
pré para o pós-operatório. Porém, os animais 
do grupo ET apresentaram aumento 
significativo do colesterol e frações. Concluiu-
se que a ESTPI era exequível, que a morfologia 
do PI era aparentemente normal e que a 
ESTPI prevenia contra alterações lipídicas. 
Comentam os autores que durante a 
preservação do PI supridos por vasos do 
ligamento gastroesplênico pôde ser 
aproveitado o coto do ramo inferior da artéria 
esplênica onde os vasos do ligamento 
gastroesplênico fazem anastomose antes de 
adentrarem o PI do baço.36 
Em 2007, Paulo ICAL et al37 verificaram os 
efeitos da oxigenoterapia hiperbárica (OHB) 
(Figura 3) em 78 ratos Wistar submetidos ou 
não à OHB. Os animais foram distribuídos em 
três grupos: Grupo 1 (n=20) - manipulação do 
baço; Grupo 2 (n=36) -implante esplênico 
autógeno; Grupo 3 (n=22) - ESTPI. Cada grupo 
foi dividido em dois subgrupos: a- não 
submetidos à OHB (ntOHB); b- submetidos à 
OHB (tOHB). Assim ficou: Grupo 1 subgrupo a 
(n=10) - ntOHB; Grupo 1 subgrupo b (n=10) - 
tOHB; Grupo 2 subgrupo a (n=21) - ntOHB; 
Grupo 2 subgrupo b (n=15) - tOHB; Grupo 3 
subgrupo a (n=13) - ntOHB; Grupo 3 subgrupo 
b (n= 9) - tOHB. Coletaram o sangue para 
dosagem de lípides, imunoglobulinas, 

plaquetas, corpúsculos de Howell-Jolly no 
pré-operatório e 11º PO. O baço e os 
remanescentes foram retirados para estudo 
histológico. Observaram que o número de 
sobreviventes foi maior nos grupos 1 e 3 que 
no 2a, que o colesterol total e a fração LDL 
aumentaram (p<0.05) nos subgrupos 2a e 3a 
e não alteraram nos subgrupos 2b e 3b, que a 
IgM caiu mais no grupo 2 que no grupo 3 
(p<0.05), que o aumento do número de 
plaquetas e aparecimento dos corpúsculos de 
Howell-Jolly foi menor nos subgrupos 2b que 
no 2a, no grupo 3 que no grupo 2. Além disso, 
o aspecto macro e microscópico foi mais 
viável nos subgrupos 2b que no 2a, no grupo 
3 que no grupo 2. Daí concluem que a função 
e viabilidade do PI foi melhor que a dos 
implantes esplênicos autógenos, que a OHB 
contribuiu para aumentar a frequência de 
sobrevida dos animais submetidos ao 
autoimplante esplênico, melhorar a função e 
viabilidade dos implantes esplênicos e função 
do PI do baço, e que a OHB não interferiu no 
grupo de cirurgia simulada sobre o baço.37 
Em 2008, Paulo ICAL et al.,38 estudando os 
efeitos da OHB, levantaram a hipótese de que 
essa terapia poderia evitar a isquemia do PI 
do baço e consequentemente melhorar a 
viabilidade e função desse polo. Com isso, 
estudaram aspectos morfológicos e 
funcionais do PI do baço de ratos submetidos 
ou não à OHB. Utilizaram 79 ratos distribuídos 
em dois grupos: Grupo A (n=40) - simulação; 
Grupo B (n=39) - PI. Cada grupo foi dividido 
em dois subgrupos: 11 e 70 dias. Cada 
subgrupo foi dividido de acordo com o 
tratamento com oxigênio hiperbárico: não 
tratado (nt) - A11nt=10, B11 nt=13, A70nt 
=10, B70 nt=9 e tratado (t) - A11t=10, B11t=9, 
A70t=10, B70t=8. Foram dosados os lípides, 
imunoglobulinas, contadas as plaquetas, 
corpúsculos de Howell-Jolly no pré e pós-
operatório. Após o término do experimento, 
o baço e o PI foram retirados para histologia. 



 

 
 

Figura 3: Câmara hiperbárica (CHV- Vitória Montadora e distribuidora Ltda- Vitória-ES) com 
formato cilindro capsular construída com aço carbono. 
1- Entrada e saída da câmara; 2- Válvula para escape do oxigênio; 3- Termômetro; 4- 
Manômetro; 5- Tubo para entrada de oxigênio no interior da câmara; 6- Visor para observação 
dos animais no interior da câmara; 7- Tampa oclusora da câmara. A Câmara tem 27 cm de 
largura, 51cm de comprimento e 1,5cm de espessura. 
 
 
Houve aumento do colesterol total (p=0.002), 
VLDL-colesterol e triglicérides (p=0.003) e 
LDL-colesterol (p=0.013) no subgrupo B11nt e 
não houve nos demais subgrupos. A IgM 
diminuiu significativamente nos subgrupos 
B11t, B11nt, B70nt e B70t e não sofreu 
alterações no grupo simulação. A viabilidade 
do PI do baço foi melhor nos subgrupos B11t 
que no B11nt e não diferiu entre os subgrupos 
B70t e B70nt. Os autores concluem que a 
função e a viabilidade do PI melhoraram 
tardiamente. Os animais submetidos à OHB 
apresentaram melhor viabilidade e função do 
PI do baço precocemente, mas não 
tardiamente.38 
Em 2008, Paulo DNS et al39 realizaram um 
estudo para verificar se o PI do baço cresce 
após esplenectomia subtotal, mesmo com a 
ligadura dos vasos esplênicos principais. Eles 
realizaram ESTPI em 39 ratos, peso 
328,8±27,79g, distribuídos em dois grupos: 
Grupo 1 (n=20) - controle, retirada imediata 
do PI; Grupo 2 (n=19) - retirada do PI no 80º 

dia PO. Foram medidos comprimento, largura 
e espessura do PI do baço. O peso do PI no 
grupo 1 foi avaliado de forma direta: pesado 
em uma balança e o peso obtido foi dividido 
pelo peso do baço. Daí calculou-se o 
percentual de peso do PI. O peso do PI de 
forma indireta foi calculado com base no peso 
ideal do baço de acordo com a fórmula: 1,80 
x peso corporal + 230,49 (obtido por análise 
de regressão linear). Foram comparados os 
dois métodos de pesagem e observou-se não 
haver diferença entre a forma direta e a 
indireta no que diz respeito ao percentual 
médio. O grupo 2 apresentou um percentual 
médio de peso do PI, por cálculo indireto, 
maior que no grupo 1 (p<0.001). O 
comprimento, largura e espessura do PI do 
baço no grupo 2 aumentou do 1º para o 80º 
dia (p<0.05). A análise histológica mostrou 
sinais de hiperplasia celular. Daí os autores 
concluírem que o PI mesmo com a ligadura 
dos vasos esplênicos apresentou média de 



crescimento significativo no 80º dia PO e 
sinais de hiperplasia celular.39 
Em 2011, Silva JJ et al40 realizaram um estudo 
com o objetivo de verificar a exequibilidade e 
segurança da ESTPI por via laparoscópica e 
para determinar a viabilidade do 
remanescente esplênico. Utilizaram 20 ratos 
machos, peso entre 365 e 474g, distribuídos 
em dois grupos: Grupo 1 (n=10) - ratos mortos 
no 10º dia PO; Grupo 2 (n=10) - ratos mortos 
no 80º dia PO. O PI foi retirado para exame 
histopatológico e a porção superior retirada 
durante a primeira operação foi utilizada para 
controle de viabilidade do baço. A técnica foi 
exequível em todos os casos. Houve dois 
óbitos no PO imediato de causa indefinida. O 
peso médio percentual do PI avaliado 
indiretamente no 10º dia foi de 
53.67%±11.59% e no 80º dia foi de 62,69% 
±6.89%. O PI apresentava necrose com 
abscesso em um caso (5.9%) e aspecto 
macroscópico normal nos outros casos. Os 
achados microscópicos mostravam aspectos 
compatíveis com a normalidade. Daí os 
autores concluírem que a ESTPI por 
laparoscopia é factível e segura, e que o 
referido polo manteve-se viável em 94.1% 
dos casos.40 
Em 2011, Paulo MSL et al41 realizaram um 
estudo com o objetivo de avaliar o efeito da 
OHB na sobrevida e peso de ratos submetidos 
à ESTPI e na viabilidade e crescimento do polo 
inferior do baço. Quarenta ratos Wistar foram 
submetidos à ESTPI e distribuídos em dois 
grupos: Grupo A (n=20) - não tratados com 
OHB; Grupo B (n=20) - tratados com OHB. 
Esses grupos foram divididos em dois 
subgrupos de 10 animais cada, de acordo com 
a época de eutanásia: 15º e 45º dias. A 
sobrevida e o peso dos animais foram 
anotados. O PI foi medido, pesado e analisado 
morfologicamente. Todos os animais 
sobreviveram. O peso aumentou em todos os 
subgrupos, porém diminuiu no 10º dia nos 
subgrupos tratados com oxigênio hiperbárico 
(p<0,001). A viabilidade do PI foi mais 
evidente nos animais tratados no 15º dia, 
porém não diferiu no 45º dia. O crescimento 
do PI não ocorreu no 15º e sim no 45º dia PO, 
nos animais não tratados (p<0,01) e tratados 
(p<0,05). O aumento celular e vascular nos 
animais tratados foi mais significativo do que 

nos animais não tratados. Daí os autores 
concluírem que a OHB não interferiu na 
sobrevida dos animais, porém diminuiu o 
peso. Melhorou a viabilidade do PI, mas não 
interferiu no seu crescimento.41 
Em 2013, Paulo MSL et al42 realizaram um 
estudo para analisar a imunoexpressão do 
PCNA do PI do baço de ratos. Para isso, 
analisaram os fragmentos do PI de 20 ratos 
Wistar submetidos à ESTPI. Os ratos foram 
distribuídos em dois grupos: Grupo A (n=10) - 
não submetidos à OHB; Grupo B (n=10) - 
submetidos à OHB a 2,5 atmosfera por 120 
minutos, duas vezes ao dia por três dias e uma 
vez ao dia por sete dias. Os grupos foram 
então subdivididos em quatro subgrupos: A15 
(n=5) - mortos no 15º dia; A45 (n=5) - mortos 
no 45º dia; B15 (n=5) - mortos no 15º dia; B45 
(n=5) - mortos no 45º dia. Nesses dias foram 
coletados fragmentos do polo inferior para 
análise imuno-histoquímica no sentido de 
avaliar a expressão de PCNA. Houve aumento 
da expressão do PCNA no grupo B. No 45º dia 
PO houve maior aumento da positividade do 
PCNA que no 15º dia PO (p<0.01). Daí os 
autores concluírem que a análise quantitativa 
do PCNA sugere que a OHB aumenta a 
proliferação celular contribuindo para a 
regeneração esplênica.42 
Em 2014, Borjailli AS et al43 realizaram um 
estudo para investigar se havia diferenças 
entre a função fagocitária do PI 
remanescente da esplenectomia subtotal e a 
função fagocitária de autoimplante esplênico 
autógeno. Utilizaram 36 ratos Wistar, 
pesando 364 ± 60g. Os animais foram 
submetidos à ESTPI e ao autoimplante 
esplênico autógeno no omento maior. A 
viabilidade foi avaliada microscopicamente e 
a função fagocitária foi avaliada pela captação 
de radioisótopo coloidal e pela contagem de 
macrófagos. A viabilidade dos implantes 
esplênicos autógenos e do PI do baço foi 
observada em 33 animais sem diferença entre 
eles. O peso dos implantes esplênicos 
autógenos foi maior que o do PI nos animais 
do grupo G1(mortos e analisados no 1º dia 
PO), grupo G7 (mortos e analisados no 7º dia 
PO), grupo G30 (mortos e analisados no 30º 
dia PO), grupo G60 (mortos e analisados no 
60º dia PO) e grupo G120 (mortos e 
analisados no 120º dia PO). A função dos 



implantes esplênicos autógenos, avaliada 
pela captação do radioisótopo, foi maior que 
a do PI nos grupos G7 e G120 e não diferiu 
entre os demais grupos. O número de 
macrófagos foi maior nos grupos G1, G60, 
G90 e G120 e não diferiu entre os outros 
grupos. Os autores concluem que até a 16ª 
semana a função fagocitária foi mais 
pronunciada nos implantes esplênicos 
autógenos que no PI, mas se tornou similares 
após esse período.43 
 
Discussão 
 
O baço foi considerado um órgão sem 
importância e a sua retirada não trazia 
maiores problemas.1-5 Porém, foram 
relatadas infecções pós-esplenectomias em 
seres humanos, alertando os cirurgiões.6,7,8 
Essas infecções ocorreram inclusive em 
animais de experimentação.9-12 Desde então, 
têm sido adotadas cirurgias conservadoras 
sobre o baço.5,22-32 Além disso, têm sido 
relatadas, após a esplenectomia total, 
alterações no metabolismo lipídico em seres 
humanos13-15 e em animais de laboratório.16-21 
A ESTPI33 é uma alternativa cirúrgica de 
preservação do baço, que poderia ser 
utilizada em situações eletivas e urgentes. 
Assim no trauma esplênico, quando o PI é 
viável, ele pode ser preservado. Da mesma 
forma na Doença de Gaucher, na metaplasia 
mieloide, na hipertensão porta e em outras 
doenças, onde é possível preservar 
parênquima esplênico, esse remanescente 
pode ser conservado a fim de manter uma 
função esplênica. 
Os trabalhos mostram que a retirada do baço 
em cães e ratos provoca aumento do 
colesterol e mostram, também, que a 
preservação do PI impede este aumento.18,20 
Na tentativa de explicar o mecanismo pelo 
qual o baço interfere no metabolismo lipídico, 
Caligiuri et al44 sugeriram a participação do 
sistema imunológico mediado por linfócitos B 
no controle do LDL colesterol. Os linfócitos B 
seriam capazes de produzir anticorpos contra 
o LDL-colesterol-oxidado, e o complexo LDL-
colesterol-oxidado mais o anticorpo seriam 
captados por receptores dos macrófagos do 
baço. Daí ocorreria a fagocitose com 
destruição do complexo tanto no nível local, 

nas placas de ateroma, quanto no nível 
sistêmico, no baço. A esplenectomia total 
levaria a um desequilíbrio na captação do 
complexo antígeno-anticorpo. Isso explicaria 
o aumento da LDL encontrado em animais 
esplenectomizados. O aumento dos níveis de 
triglicérides e a queda dos níveis de HDL se 
devem provavelmente ao tipo de dieta 
utilizada. Em nosso trabalho, os animais que 
se alimentaram de dieta com 2,5% de 
colesterol tiveram aumento significativo dos 
triglicérides, LDL e VLDL e queda da HDL no 
grupo simulado. No grupo da ET houve 
aumento da LDL independentemente da 
dieta.20 Porém, em um estudo realizado em 
camundongo Balb/c, a retirada do baço não 
provocou aumento do colesterol. Os autores 
atribuem este resultado ao fato de que o 
metabolismo lipídico no camundongo é 
diferente.45 Estes resultados foram 
confirmados por um estudo realizado no 
laboratório do Centro de Pesquisa da 
Emescam, que está aguardando publicação. O 
trabalho mostra que a retirada do baço de 
camundongos Balb/c, de fato, não alterou os 
níveis de colesterol.  
O PI do baço, conforme foi relatado, cresce 
com o tempo. Cumpre destacar que esse 
crescimento do PI foi observado entre o dia 
da cirurgia e o 80º dia PO por meio da 
avaliação do comprimento, largura, 
espessura e peso desse polo.39 Um estudo 
que avalia esse polo no 45º dia não confirma 
o crescimento nesse período mesmo sob a 
influência da OHB.41 Aí podemos admitir que 
o crescimento significativo desse polo ocorra 
em período além de 45 dias. Este estudo41 

mostrou que a OHB não interferiu na 
sobrevida dos animais submetidos à ESTPI, 
porém diminuiu o peso e melhorou a 
viabilidade do PI do baço. Porém, outro 
estudo mostrou que a OHB aumentou a 
sobrevida de animais submetidos ao implante 
esplênico autógeno.37 Os animais submetidos 
à OHB apresentaram melhor viabilidade e 
função do PI precocemente, mas não 
tardiamente.38 
Há um estudo desta linha de pesquisa que 
mostra que a ESTPI pode ser realizada por 
laparoscopia com bons resultados. Este 
estudo mostrou que o PI permaneceu viável 
na maioria dos casos.40 



Os estudos com análise da expressão do 
PCNA do PI do baço de ratos submetidos à 
OHB mostram que essa terapia contribui para 
aumentar esse antígeno. Isso sugere que a 
OHB contribui com a proliferação celular 
responsável pelo crescimento do PI.42 Este 
resultado vai ao encontro do estudo relatado 
anteriormente.39 
Um estudo mais recente que compara a 
função fagocitária dos implantes esplênicos 
autógenos com a função fagocitária do PI 
mostra que mais precocemente a função dos 
implantes foi mais eficaz. No entanto, após 
seis semanas as funções se equivalem. 
Cumpre lembrar que a massa de tecido 
esplênico implantado neste trabalho foi 
significativamente maior que a massa do PI.43 
Este fato poderia justificar em parte os 
resultados. Portanto, estudos que comparam 
massas similares de implantes esplênicos 
autógenos e PI poderiam dar uma luz à 
questão, bem como outras técnicas de 
avaliação da função fagocitária. 
Um estudo, ainda não publicado, procurou 
verificar se havia diferença na vitalidade do 
polo inferior do baço quando se seccionava 
ou não a membrana peritoneal que une esse 
polo ao estômago, e quando se fixava o polo 
ao estômago. O resultado deste estudo 
mostrou que não havia diferença da 
vitalidade do polo inferior entre os grupos. 
Faltam ainda estudos clínicos para comprovar 
a real eficácia e segurança da ESTPI. 
Informação obtida por meio de cirurgiões que 
militam na urgência dá conta que o polo 
inferior foi preservado em um caso de 
traumatismo esplênico, uma vez que o 
referido polo recebia uma nutrição de uma 
polar inferior. Há outro relato de que o PI foi 
preservado em um caso de volumoso cisto 
esplênico que comprometia a porção média e 
superior do baço. Outra informação pessoal 
da conta de que o PI teria sido preservado em 
um caso de leucemia linfocítica crônica. 
Os estudos sobre a linha de pesquisa do polo 
inferior do baço prosseguem, havendo dois 
projetos de pesquisa de tese de doutorado 
para serem iniciados em 2015. 
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 Abstract 
The spleen plays an important role including the immune 
function. Its withdrawal can result in the absence of these 
functions and hence infections occur, especially in children that 
can lead to death. Hence the importance of preserving the 
spleen or part of it. Among the conservative surgeries of the 
spleen (splenorraphy, segmental resections partial, 
autogenous splenic implant, subtotal splenectomy with 
preservation of the upper pole), the more recently described 
was subtotal splenectomy preserving the inferior pole (ESTPI). 
This operation, that constitutes a field of research of the first 
author, aims to ensure the spleen functions. 
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Introduction 
 
Spleen is an organ of the mononuclear 
phagocyte system1 and for a long time it has 
not been considered to be essential for life. 
Hence its removal due to trauma or other 
diseases does not cause great harm to the 
patient.2-5 In 1952, King & Shumacker Jr found 
an association between spleen removal and 
the occurrence of sepsis in children.6 Since 
then, the risk of post-splenectomy infection 
have been recognized in children and adults, 
especially in the first two years after the 
surgery.7,8 Infectious complications after 

splenectomy have also been observed in 
experimental animals.9-12 Changes have also 
been reported in humans’ lipid metabolism13-

15 as well as in laboratory animals.16-21 For 
instance, such changes can cause 
atherosclerosis.16 The spleen probably 
presents unknown functions that may be 
compromised by the organ’s removal. After 
observing spleen’s importance, its total or 
partial preservation started to be often 
treated through esplenorrhaphy,5 vascular 
occlusions,22-26 partial splenectomy27-29 and 
autogenous splenic implants.30-32 The most 
recently reported operation was the subtotal 



splenectomy with inferior pole preservation 
(ESTPI).33 This technique keeps blood supply 
by means of gastrosplenic ligament vessels 
that can be the existing vessels or the inferior 
polar artery vessel. The current study aims to 
review such technique. 
 
 
Literature review 

 
In 1999, the first author and collaborators 
published their pioneering work on the 
subject. They performed the ESTPI (Figure 1) 
in dogs to check the inferior pole viability. 
They used 24 dogs, weighing between 12 and 
14 kg, divided into 2 groups: 1- ESTPI; 2- 
Spleen manipulation. 
 

 

 

 
 

Figure 1 - Sequence of the subtotal splenectomy technique applied to dogs. A- The arrow shows 
the ligature and section of the vessel close to the spleen wall and the stomach, including the 
splenic branches. Observe in B that the inferior pole is supplied by existing vessels in 
gastrosplenic ligament which can be expected to contribute to inferior lobar artery in that pole. 
 

 
Dog’s spleens and the remnants were 
removed on the 7th, 15th, 30th and 70th day, 
in group 1; and on the 15th and 60th day, in 
group 2, in order to study the macro and 
microscopic viability. The results showed that 
dog’s inferior pole spleen remained viable in 
86.6% of cases, even with the splenic vessels 
ligature.33 
In 2001, Paulo DNS and Lázaro da Silva,34 
reviewed the literature on spleen and lipid 
metabolism and hypothesized that the spleen 
could interfere in lipid metabolism. Thereby, 
they performed an experiment in dogs to 
prove this hypothesis. They operated 38 dogs 
and their blood count and lipid profile were 
preoperatively performed and repeated on 
the 7th, 28th and 56th postoperative day. The 
animals were distributed into four groups: 

Group 1 (n=7) - spleen manipulation; Group 2 
(n=9) - cranial hemi-splenectomy; Group 3 
(n=9) - ESTPI; Group 4 (n=13) - total 
splenectomy (TS). Animals in Group 4 
presented increased postoperatively total 
cholesterol, increased HDL fraction in the 7th 
and 28th day (p<0.05) and increased LDL in the 

56th day (p<0.01). The VLDL fraction and 
triglycerides showed no significant 
differences between the preoperative and 
the postoperative period. Animals in groups 1 
and 3 showed no significant changes and 
those in group 2 showed increased total 
cholesterol on the 7th PO day. Thus, the 
authors concluded that TS induces increased 
total cholesterol, HDL and LDL, and that hemi-
splenectomy and ESTPI protects the animal 
from significant lipid changes.34  



In 2005, Paulo ICAL et al35 conducted a study 
to evaluate the effect of total splenectomy, 
ligature of the principal splenic vessels and 
ESTPI on plasma lipid levels in rats fed with 
control diet or with diet supplemented with 
2.5% cholesterol. They used 111 male Wistar 
rats weighing between 273 and 427g, 
approximately 12 weeks old. The animals 
were divided into five groups: Group 1 (n=20) 
- control, not operated; Group 2 (n=20) - 
spleen manipulation; Group 3 (n=31) - TS; 
Group 4 (n=20) - simultaneous ligature of the 
splenic artery and vein; Group 5 (n=20) - 
ESTPI. Plasma lipids were measured, and the 
rats were divided into two subgroups, 
according to the diet (subgroup A - control 
diet; subgroup B - supplemented with 2.5% 
cholesterol). All animals underwent a second 
blood test 90 days after the experiment. The 
animals submitted to total splenectomy, 
regardless of diet type and they showed 
significant increase (p<0.05) in total 
cholesterol, LDL, VLDL and triglycerides. HDL 
was significantly increased in rats fed with the 
control diet (p<0.05) and it was not significant 

in those fed with the supplemented diet 
(p>0.05). The animals underwent 
simultaneous ligation of splenic artery and 
vein and ESTPI and those fed with control diet 
showed no changes in plasma lipid levels, 
except for the HDL increase (p<0.05) 
observed in the subtotal splenectomy group. 
Animals fed with the supplemented diet 
(2.5% cholesterol) presented increase 
significant total cholesterol, LDL, and VLDL 
and triglycerides. Hence, the authors 
concluded that TS produces significant 
increase in total cholesterol, LDL and VLDL 
fractions and triglycerides, both in rats fed 
with the control diet and in those 
supplemented with 2.5% cholesterol. The 
increase was more significant in animals fed 
with the supplemented diet. The 
simultaneous ligation of splenic artery and 
vein and the ESTPI protects against changes in 
the plasma lipid levels found in rats submitted 
to TS and fed with the control diet or with 
2.5% cholesterol diet 35 At that time, was held 
the first ESTPI in rats (Figure 2). 
 

 

 
 

Figure 2 – ESTPI in rats. Scheme showing the vascular bandages skiming the spleen and the 
splenic section with upper portion removal and inferior pole maintenance (Figure - courtesy 
from Dr. Isabel Cristina Andreatta Lemos Paulo) 
 
 
In 2006, Paulo DNS et al36 studied technical, 
morphological and functional aspects of the 
spleen inferior pole in rats. They operated 36 

adult Wistar rats, divided into three groups: 
Group 1(n=10) - simulation; Group 2 (n=16) - 
TS; Group 3 (n = 10) - ESTPI. On the 



preoperative and on the 90th PO day, blood 
collection for cholesterol dosage, fractions 
and triglycerides was done. Next, the animals 
were deaths and their spleen and inferior 
pole were removed for macro and 
microscopic examination. Postoperatively, 
there were six deaths in the TS group; rats’ 
spleen and inferior pole presented to be 
macroscopically viable. The mean inferior 
pole weight was 35.84% ± 4.31. The animals 
in the group 1 and 3 showed no change in lipid 
profile between the pre and the 
postoperative. However, animals in the TS 
group showed significant increase in 
cholesterol and fractions. It was concluded 

that ESTPI was enforceable, that morphology 
of the inferior pole was apparently normal 
and that ESTPI prevented against lipid 
disorders. The authors noticed that, during 
the preservation of inferior pole supplied by 
gastrosplenic ligament vessels, the stump of 
the splenic artery inferior branch can be 
tapped where the gastrosplenic ligament 
does the anastomosis before entering into 
the spleen inferior pole.36 
In 2007, Paulo ICAL et al37 observed the 
effects of hyperbaric oxygen therapy (HBO) 
(Figure 3) on 78 Wistar rats submitted or not 
to HBO.  

 
 

 
 
Figure 3 - Hyperbaric chamber with cylinder capsular format built with carbon steel. 
1 Entry and exit the chamber; 2 Valve for oxygen escape; 3- thermometer; 4- gauge; 5- tube for 
oxygen inlet into the chamber; 6- display for observing the animals within the chamber; 7 - 
Chamber occluding cover. The chamber is 27 cm width, 51cm length and 1.5cm thick. 
 
 
The animals were divided into three groups: 
Group 1 (n=20) - spleen manipulation; Group 
2 (n=36) - autogenous  splenic implant; Group 
3 (n=22) - ESTPI. Each group was divided into 
two subgroups: a- not submitted to HBO 
(nsHBO); b- submitted to HBO (HBO). Then it 
was: Group 1, subgroup a (n=10) nsHBO; 
Group 1, subgroup b (n=10) HBO; Group 2, 

subgroup a (n=21) nsHBO; Group 2, subgroup 
b (n=15) HBO; Group 3, subgroup a (n=13) 
nsHBO; Group 3, subgroup b (n=9) HBO. Their 
blood was collected for lipid dosage, 
immunoglobulins, platelets, Howell-Jolly 
corpuscles in the preoperative  and 11th PO . 
The rats’ spleens and remnants were taken 
for histological study. The authors found that 



the number of survivors was higher in groups 
1 and 3 than it was in group 2a. TC and LDL 
increased (p <0.05) in the  subgroups 2a and 
3a and they did not change in subgroups 2b 
and 3b. IgM presented steeper drop in Group 
2 than in Group 3 (p <0.05).  Subgroups 2b and 
2a; and Group 3 presented inferior increase in 
the number of platelets and in the presence 
of the Howell Jolly corpuscles in comparison 
to Group 2. In addition, macro and 
microscopic appearance of the inferior pole 
was more viable in subgroup 2b than it was in 
2a; in Group 3 than in Group 2. They conclude 
that: inferior pole function and viability was 
better than that of autogenous splenic 
implants, HBO helped increasing the survival 
frequency of animals subjected to splenic 
autoimplantation, improve the function and 
viability of splenic function and inferior pole 
implants, HBO did not interfere in the spleen 
of sham group rats.37 
In 2008, Paulo ICAL et al38 studied HBO effects 
and hypothesized that this therapy could 
prevent inferior pole ischemia and therefore 
improve this pole’s viability and functioning. 
Thus, they studied morphological and 
functional aspects of inferior pole spleen 
from rats submitted or not to HBO. They used 
79 rats divided into two groups: A (n=40) - 
simulation; B (n=39) - inferior pole. Each 
group was divided into two subgroups in the 
11th and 70th days. Each group was divided 
according to the hyperbaric oxygen 
treatment: untreated (nt) - A11nt = 10, B11nt 
= 13, A70nt = 10, B70nt = 9 and treated (t) - 
A11t = 10, B11t = 9, A70t = 10, B70t = 8. Lipids 
and immunoglobulins were measured; 
platelets and Howell-Jolly corpuscles were 
counted before and after surgery. Spleen and 
the inferior pole were taken for histology 
after the end experiment. There was increase 
in total cholesterol (p=0.002), in VLDL - 
cholesterol and triglycerides (p=0.003) and in 
LDL-cholesterol (p=0.013) in the B11nt 
subgroup; nothing happened in other 
subgroups. IgM significantly decreased in the 
B11t, B11nt, B70nt and B70t subgroups, but it 
did not change in the simulation group. Polo 
inferior viability was better in the B11t in 
B11nt subgroups; however, it did not differ 
between subgroups B70t and B70nt. The 
authors concluded that inferior pole function 

and viability were late improved. Animals 
treated with HBO showed better viability and 
inferior pole function early, but not late.38 
In 2008, Paulo DNS et al,39 conducted a study 
to check if the inferior pole spleen grows after 
subtotal splenectomy following the ligature 
of the principal splenic vessels. ESTPI 
conducted in 39 rats, weight 328.8 ± 27,79g, 
divided into two groups: Group 1 (n=20) - 
control, immediate inferior pole removal; 
Group 2 (n=19) - removal of the inferior pole 
in 80th PO day.  They were measured length, 
width and thickness. Inferior pole weight in 
group 1 was directly evaluated and weighed 
on a scale. The obtained weight was divided 
by the spleen weight. Then, inferior pole 
weight percentage was calculated. inferior 
pole weight was indirectly calculated 
according to the spleen ideal weight applying 
the following formula: 1.80 x weight + 230.49 
(obtained by linear regression analysis). It was 
compared to two other weighing methods 
and there was no difference between the 
direct and indirect calculation in terms of 
average percentage. Group 2 presented an 
average percentage weight of the inferior 
pole by indirect calculation, it was higher than 
in Group 1 (p<0.001). The length, width and 
thickness in group 2 increased between the 
1st and the 80th day (p<0.05). Histological 
analysis showed signs of cellular hyperplasia. 
Hence, the authors concluded that the same 
inferior pole with ligature of the splenic 
vessels presented statistically significant 
growth at the 80th days after surgery and cell 
hyperplasia signs.39 

In 2011, Silva JJ et al40 conducted a study to 
verify the feasibility and safety of 
laparoscopic ESTPI and to determine the 
feasibility of the splenic remnant. They used 
20 male rats, weighing between 365 and 474 
grams, divided into two groups: Group 1 
(n=10) - rats dead at 10th PO day; Group 2 
(n=10) - rats dead at the 80th PO day. The 
inferior pole was taken for histopathological 
examination; its upper portion was removed 
during the first operation and used to spleen 
viability control. The technique was feasible 
in all cases. There were two unknown cause 
deaths in the immediate postoperative 
period. The average percentage weight of 
inferior pole indirectly assessed on the 10th 



day was 53.67% ± 11:59% and after 80 days 
was 62.69% ± 6.89%. The inferior pole 
presented necrosis with abscess in one case 
(5.9%) and normal macroscopic aspect in the 
other cases. Microscopic findings showed 
aspects compatible with normality. Hence, 
the authors concluded that ESTPI by 
laparoscopy is feasible and safe, and that that 
pole remained viable in 94.1% of the cases.40 
In 2011, Paulo MSL et al,41 conducted a study 
to evaluate the HBO effect on the survival and 
weight of rats subjected to ESTPI as well as 
the viability and growth of the spleen inferior 
pole. Forty Wistar rats were submitted to 
ESTPI and distributed into two groups: A 
(n=20) - not treated with hyperbaric oxygen; 
Group B (n=20) - treated with hyperbaric 
oxygen. These groups were divided into two 
subgroups with 10 animals each, according to 
the time of euthanasia: 15 and 45 days. 
Animals’ survival and weight were recorded.  
Inferior pole was measured, weighed and 
morphologically analyzed. All animals 
survived. There was weight increase in all 
subgroups, but it decreased on the 10th day in 
the subgroups treated with hyperbaric 
oxygen (p<0.001). Inferior pole viability was 
more evident in animals treated on day 15th, 
but did not differ on the 45th day. Inferior pole 
growth did not occur on the 15th day but on 
the 45th postoperative day in untreated 
(p<0.01) and treated animals (p<0.05). Cell 
increase and vascular in treated animals was 
more significant than that in untreated 
animals. Thus, the authors concluded that the 
HBO did not affect animals’ survival, but their 
weight decreased. Inferior pole viability 
increased, but it did not interfere in rats’ 
growth.41 

In 2013, Paulo MSL et al42 designed a study to 
analyze to analyze PCNA expression in spleen 
inferior pole of rats. Accordingly, inferior pole 
fragments from 20 Wistar rats subjected to 
ESTPI were analyzed. The rats were divided 
into two groups: Group A (n=10) - did not 
undergo HBO; Group B (n=10) - underwent 
HBO under 2.5 atmosphere for 120 minutes, 
twice a day, for three days; and one time a 
day, for seven days. The groups were then 
divided into four subgroups: A15 (n=5), 
euthanized on the 15th

 day; A45 (n=5), 
euthanized on the 45th day; B15 (n=5) 

euthanized on day 15th day and B45 
euthanized on the 45th day. Inferior pole 
fragments were collected at each euthanasia 
day for immunohistochemical analysis in 
order to assess the PCNA expression. There 
was increase in the PCNA expression in Group 
B. In the 45th PO day there was greater 
increase in PCNA positivity than that on the 
15th PO day (p<0.01). Therefore, the authors 
concluded that the PCNA quantitative 
analysis suggests that HBO increases cell 
proliferation and helps regeneration.42 
In 2014, Borjailli AS et al43 conducted a study 
to investigate whether there were differences 
between the phagocytic function of the 
remaining inferior pole from the subtotal 
splenectomy and the phagocytic function of 
the autoimplantation splenic autogenous. 
They used 36 Wistar rats, weighing 364 ± 60g. 
The animals were subjected to ESTPI and 
splenic autogenous autoimplantation in the 
greater omentum. Viability was 
microscopically assessed and the phagocytic 
function was assessed for colloidal 
radioisotope uptake and the macrophages 
count. The viability of the autogenous splenic 
implants and of the inferior pole was 
observed in 33 animals and no difference was 
found between them. Autogenous splenic 
implants weight was greater than the inferior 
pole of animals from group G1 (sacrificed and 
analyzed at the 1st PO day), group G7 
(sacrificed and analyzed at the 7th PO day), 
group G30 (sacrificed and analyzed at the 30th 
PO day), group G60 (sacrificed and analyzed 
at the 60th PO day) and group G120 (sacrificed 
and analyzed at 120th PO day). The role of 
autogenous splenic implants assessed by 
radioisotope uptake was greater than those 
of inferior pole in the G7 and G120 groups and 
they did not differ among other groups. The 
number of macrophages was higher in groups 
G1, G60, G90 and G120 and it did not differ 
among other groups. The authors concluded 
that up to the 16th week the phagocytic 
function was more pronounced in 
autogenous splenic implants in the inferior 
pole, but it became similar thereafter.43 
 
Discussion 
 



The spleen was not considered to be an 
important organ and its withdrawal would 
bring no major problems.1-5 However, post-
splenectomy infections have been reported in 
humans, alerting surgeons.6,7,8 These 
infections occurred even in experimental 
animals.9-12 Since then, the conservative 
surgery has been adopted for treating spleen 
issues.5.22-32 There are reports on total 
splenectomy causing lipid metabolism 
changes in humans13-15 and in laboratory 
animals16-21. 
ESTPI33 is a surgical alternative to preserve the 
spleen, which could be used in elective and 
urgent situations. So, in cases of splenic 
trauma, whenever PI is viable, the spleen can 
be preserved. Likewise, in Gaucher disease, 
myeloid metaplasia, in portal hypertension 
and other diseases that enable splenic 
parenchyma preservation, the remnants can 
be maintained in order to keep the spleen’s 
function. 
The studies showed that spleen removal in 
dogs and rats caused increased cholesterol, 
whereas inferior pole preservation prevents 
cholesterol increase.18,20 

As an attempt to explain the mechanism by 
which the spleen interferes in lipid 
metabolism, Caligiuri et al44 suggested the 
involvement of the immune system mediated 
by B lymphocytes in LDL cholesterol control. 
B lymphocytes would be able to produce 
antibodies against oxidized cholesterol LDL, 
and complex oxidized cholesterol LDL  more 
antibody would be picked up by receivers of 
spleen macrophages. Hence would occur 
phagocytosis with destruction of the complex 
both at the local level, in atheromatous 
plaques, as the systemic level, in the spleen. 
Total splenectomy would lead to imbalance in 
the antigen-antibody complex abstraction. It 
would explain the LDL increase found in 
splenectomized animals. Increase in 
triglyceride levels and decrease in HDL levels 
probably due to the used diet. As for the 
present studies, the animals fed with the 2.5% 
cholesterol addition diet presented 
significant increase in triglycerides, LDL and 
VLDL and HDL decrease in the simulated 
group. There was increase in LDL levels in the 
total splenectomy group, regardless of diet.20 
However, a study with Balb/c mouse, spleen 

removal did not show cholesterol increase. 
The authors attributed such result to the fact 
that lipid metabolism in mice is different.45 
Their results were corroborated by a study 
conducted in the laboratory of Emescam's 
Research Center (data not published).The 
study shows that the spleen removal in the 
Balb/c did not change cholesterol levels. 
Inferior pole of the spleen, as it was already 
reported, grows with time. It is worth noticing 
that such growth was observed between the 
day the surgery was performed and the 80th 
PO day and it was done by assessing the 
length, width, thickness and weight of the 
spleen inferior pole.39 A study evaluating this 
pole on the 45th day did not confirm growth 
within this period, even under HBO 
influence.41 Then, it is possible assuming that 
the significant growth in this pole occurs after 
45 days. The current study41 showed that HBO 
did not affect the survival of animals 
subjected to ESTPI, but it decreased weight 
and improved viability of inferior pole of the 
spleen. Yet, another study showed that HBO 
increased the survival of animals submitted 
autogenous splenic implant.37 The animals 
treated with HBO showed better viability and 
early, but not late, inferior pole function.38 
There is a study of this line of research 
showing that ESTPI can be performed 
laparoscopically with good outcomes. This 
study showed that the inferior pole remained 
viable in most cases.40 
Molecular biology studies analyzing the PCNA 
expression in the inferior pole spleen of rats 
submitted to HBO show that this therapy 
helps antigen increase. It suggests that HBO 
helps with the cells proliferation responsible 
for inferior pole growth.42 This result matches 
a previously reported study.39 

A more recent study comparing the 
phagocytic activity of autogenous splenic 
implants  showed that earlier the function of 
the implants, more is the effectiveness. 
However, after six weeks, the functions get 
equivalency. It should be noted that the 
splenic tissue mass implanted in the current 
study was significantly greater than the 
inferior pole mass of the inferior pole.43 Such 
fact may partially explain the results. 
Therefore, studies comparing similar masses 
autogenous splenic implant and inferior pole 



could elucidate the questions as well as other 
phagocytic function valuation techniques. A 
not yet published study examined whether 
there was any difference in the vitality of 
spleen’s inferior pole when the peritoneal 
membrane that binds this pole to the 
stomach is bisected or not, and when it fixed 
the pole to the stomach. The study’s result 
showed that there was no inferior pole vitality 
difference between groups. 
Clinical studies to prove the real efficacy and 
safety of ESTPI are still needed. Information 
obtained by surgeons who are active in 
emergency show that the inferior pole has 
been preserved in cases of splenic trauma. 
There is another report that the inferior pole 
has been preserved in a case of large splenic 
cyst, which committed the middle and upper 
portion of the spleen. There are suggestions 
that the inferior pole would be preserved in a 
case of chronic lymphocytic leukemia. 
Studies on spleen’s inferior pole are still in 
process and there are two PhD theses to be 
started in 2015. 
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 Resumo 
Objetivo: Demonstrar a importância da Etnobotânica e da 
Etnofarmacologia, como práticas tradicionais e de 
bioprospecção da Fitoterapia para Sistema Único de Saúde. 
Métodos: Realizou-se levantamento bibliográfico em bases de 
dados em fontes informacionais, utilizando descritores como 
estratégia de busca. Resultados: A Etnobotânica e 
Etnofarmacologia representam estratégias para o resgate dos 
saberes e na geração de conhecimento científico e tecnológico 
voltados para o uso sustentável de plantas medicinais. 
Conclusão: A inserção da Fitoterapia na atenção primária no 
Sistema Único de Saúde, qualifica o acesso, fortalecendo a 
implementação de políticas públicas na saúde. Palavras-
chave/Descritores: Etnobotânica; Etnofarmacologia; Medicina 
Tradicional; Fitoterapia. 
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Introdução 
 
Escoliose é uma deformidade tridimensional 
da coluna vertebral que cursa, com a 
curvatura lateral da coluna torácica ou 

lombar, maior que 10º em radiografia 
PANORÂMICA DA COLUNA EM ANTERO-
POSTERIOR. 1 A Escoliose Idiopática do 
Adolescente (EIA) é a forma mais freqüente 
dentre os diversos tipos de escolioses, 



acometendo principalmente indivíduos entre 
10 e 16 anos, 2, sua prevalência varia de 1 a 
3% da população, 3,4 sendo as meninas mais 
afetadas que os meninos, numa proporção de 
aproximadamente 4:1. 3 
A etiologia da EIA não está esclarecida, 
entretanto, postulam-se diversas teorias que 
podem estar envolvidas em sua origem como 
o desvio do padrão de crescimento, 
alterações neuromusculares ou do tecido 
conjuntivo, crescimento assimétrico dos 
membros e tronco e fatores ambientais como 
alimentação. Recentemente tem-se alertado 
para os fatores genéticos que estariam 
relacionados com a gênese da EIA com 
prevalência de 5,21% de parentes de primeiro 
grau e 4,54 % de parentes de segundo grau 
acometidos com a doença. 5-7 
Muito embora estes fatores devam ser 
considerados, sabe-se que a etiologia da EIA 
ainda não está completamente elucidada, 
sendo a sua descoberta um desafio para a 
medicina, pois a partir do maior 
conhecimento acerca do processo patológico 
em questão, é possível traçar novos e 
melhores alvos diagnósticos e terapêuticos. 
Sendo assim, a busca pela definição da 
etiologia da EIA envolve várias investigações, 
podendo envolver também a avaliação do 
estado nutricional do paciente com EIA, 
obtida através da análise dos sinais clínicos, 
da história alimentar, dos dados 
antropométricos e bioquímicos, os quais 
podem ser adotados para analisar 
adequadamente o estado dos vários 
componentes da massa celular corpórea 
(gordura corporal, pele, esqueleto, 
musculatura). 8 
Sabe-se que a antropometria consiste em um 
método de análise do estado nutricional, de 
fácil aplicação e relativamente sensível na 
avaliação do estado nutricional isolado de 
cada paciente. 8 A antropometria utiliza como 
método de análise variáveis como peso, 
altura, circunferência abdominal, prega 
cutânea entre outras, através da combinação 
dessas medidas é possível calcular o Índice de 
Massa Corpórea (IMC). 8 
O IMC ou Índice de Quelelet tem como 
parâmetros para sua mensuração o peso 
(Kilogramas) e a altura (metros), sendo seu 
cálculo expresso pela fórmula Kg/m2. Seus 

dados são facilmente obtidos pela 
disponibilidade de equipamentos e pela boa 
aceitação dos pacientes. Por ser de 
determinação simples e precisa, o IMC 
tornou-se amplamente utilizado na prática 
médica. 9-18 
Considerando algumas pesquisas prévias que 
relacionam o baixo peso à presença de EIA, 19-

24 devido à ausência de estudos na literatura 
nacional sobre o perfil nutricional destes 
pacientes e sabendo que o estado nutricional 
interfere diretamente nos resultados pos 
operatórios, objetivamos no presente estudo 
investigar o perfil nutricional de pacientes 
portadores de EIA acompanhados no Hospital 
Santa Casa de Misericórdia de Vitória 
(HSCMV) e Vila Velha Hospital (VVH). 
 
Métodos 
 
Estudo prospectivo, de caráter descritivo e 
comparativo, com amostra de 60 indivíduos 
distribuídos igualmente em dois grupos. O 
grupo EIA (n=30) representado por 
portadores de EIA em acompanhamento 
ambulatorial no hospital SCMV e VVH 
previamente submetidos à correção cirúrgica 
do desvio escoliótico, conforme indicação 
cirúrgica preconizado pela literatura. No 
grupo controle (n=30) foram examinados 
indivíduos saudáveis de uma escola particular 
selecionados de forma aleatória, por sorteio, 
conforme o número na lista de chamada. Os 
grupos apresentaram indivíduos de os ambos 
sexos e faixa etária equivalente. 
Os pacientes do grupo EIA foram convidados 
por telefone a comparecer à SCMV para 
conhecimento e assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, no dia 
determinado para a respectiva coleta de 
dados. Tanto o comparecimento na SCMV 
quanto à assinatura do TCLE foram feitos pelo 
responsável, no caso de menores de 18 anos. 
A obtenção dos dados do grupo controle foi 
feita conforme aceite da Solicitação de 
Autorização enviada aos pais ou responsáveis 
para adequado consentimento e assinatura. 
Dado o consentimento, os pesquisadores 
retornaram à instituição para documentação 
dos parâmetros necessários. 



Em ambos os grupos foram analisados idade, 
gênero, menarca, peso, altura e IMC, sendo 
documentados em ficha específica. 
Para medidas de peso e altura foi utilizada 
balança com estadiômetro (marca Brião 
modelo 125 M). A partir destes dados foi 
calculado o IMC através da fórmula já 
mencionada: peso (Kg) /altura (m)2

. 
Os dados do indivíduo (idade, gênero, 
menarca, peso, altura e IMC) foram 
analisados de forma descritiva, a partir da 
observação do grupo EIA e do grupo controle, 
separadamente, caracterizando cada um dos 
grupos. 
Em seguida, foi feita uma análise comparativa 
entre o grupo EIA e o grupo controle, visando 
comparar, principalmente, o IMC. 
Foi utilizada análise estatística univariada 
através do teste t deStudent não-pareado, 
comparando as médias encontradas em 
situações semelhantes em diferentes 
pacientes. 
Para isso, foram aplicados os recursos do 
software Microsoft Office / Excel 2007 e 
GraphPad Prism (San Diego, CA, EUA). Valores 
de p < 0,05 foram considerados 
estatisticamente significantes. 
 
Resultados 
 
Análise isolada dos diferentes grupos 
A média ± DP das variáveis: idade, peso, altura 
e IMC isolada dos grupos EIA e controle estão 
demonstradas abaixo: 
- Quanto à idade 
Grupo EIA: 14,3 ± 1,97 anos ; Grupo controle: 
14,23 ± 1,79 anos 
- Quanto ao peso 
Grupo EIA: 47,4 ± 13,8 Kg ; Grupo controle: 
55,6 ± 11,63 Kg 
- Quanto à altura 
Grupo EIA: 1,6 ± 0,1 m ; Grupo controle: 1,64 
± 0,08 m 
- Quanto ao IMC 
Grupo EIA: 18,5 ± 3,7 Kg/m2 ; Grupo controle: 
20,79 ± 2,92 Kg/m2 
Análise comparativa dos diferentes grupos 
As variáveis idade e altura não obtiveram 
diferença estatística quando comparadas aos 
diferentes grupos EIA e controle (p>0,05), 
enquanto que apresentaram diferença 
estatisticamente significante as variáveis 

peso (p=0,01) e IMC (p=0,01) na comparação 
dos grupos EIA e controle. 
 
Discussão 
 
A etiologia da escoliose idiopática do 
adolescente (EIA) persiste desconhecida. 
Frente a esta situação é essencial a busca 
contínua de sua origem no intuito de 
prevenir, intervir em seus parâmetros, 
evitando, assim, a progressão e modificação 
de todo o toráx, bem como o desconforto 
estético, a qualidade de vida e outras 
alterações patológicas inerentes ao desvio da 
coluna vertebral. 1 
Existem diversas teorias que buscam 
determinar a origem da EIA, entretanto até o 
momento a certeza de sua gênese não foi 
esclarecida. Existem trabalhos na literatura 
que correlacionam o baixo peso com o 
desenvolvimento de escoliose vertebral. Não 
foi encontrado nenhum estudo na literatura 
nacional que avaliasse o perfil nutricional 
destes pacientes, surgindo, assim, uma 
dúvida sobre qual seria o estado nutricional 
dos pacientes deste estudo. 
Este estudo foi realizado em um único estado 
do nosso país. Julga-se que por avaliar 
pacientes de serviços hospitalares diferentes, 
a amostra pode dar uma idéia resumida de 
qual seria o perfil nutricional encontrado no 
restante do pais. Porém, é importante 
destacar a necessidade da realização de 
novos estudos, de preferência multicêntricos, 
para se obter uma melhor amostra do perfil 
nutricional de pacientes com EIA do Brasil. 
O ponto central para a realização deste 
trabalho foi a percepção de que, semelhante 
ao encontrado na literatura internacional, 
observamos existir uma redução da massa 
corporal em pacientes com escoliose 
idiopática do adolescente. 2 Por este motivo, 
foi realizado este trabalho no intuito de 
avaliar o estado nutricional dos nossos 
pacientes e assim, poder elaborar a hipótese 
sobre a relação existente entre o baixo peso 
(IMC ≤ 18,5 kg/m2) e a escoliose idiopática do 
adolescente. 
Smith et al expõem a existência de desordens 
alimentares, como anorexia, para justificar a 
existência de EIA. Em nosso trabalho não 
encontramos nenhum paciente em que a 



anorexia foi diagnosticada. Sun X et al e Qiu 
et al publicaram estudos relacionando os 
baixos níveis de leptina com o 
desenvolvimento de EIA, já que este 
hormônio apresenta papel na regulação 
alimentar por seu potencial anorexígeno. 23 
Qui Y et al foram os únicos autores que 
pesquisaram diretamente o IMC em 
pacientes portadores de escoliose. Estes 
autores realizaram trabalho descritivo 
relacionando o baixo peso com a EIA, o que 
representa assunto de grande interesse no 
meio médico, tendo que ser amplamente 
investigado. 
Dessa forma, diversos fatores estariam 
relacionados ao desenvolvimento da EIA, 
entretanto o cerne da patologia estaria 
envolvido no déficit nutricional que estes 
pacientes apresentariam, representado pelo 
baixo peso (IMC ≤ 18,5 kg/m2). 
O IMC é amplamente utilizado na área da 
saúde como parâmetro do estado nutricional 
de pacientes em diversas frentes de pesquisa. 
Sua aplicação possibilitou boa avaliação dos 
pacientes bem como do grupo controle, visto 
a praticidade de sua mensuração e análise de 
seus parâmetros, bem como boa aceitação 
dos pacientes. 9-18  Utilizamos o IMC como 
parâmetro antropométrico para avaliar o 
estado nutricional dos nossos pacientes e do 
grupo controle. 
Na análise do IMC entre os dois grupos 
(p<0,05), ficou destacado que as variações do 
peso e altura dos componentes possibilitaram 
classificar o grupo EIA em baixo peso (IMC ≤ 
18,5 kg/m2), enquanto que o grupo controle 
foi classificado como eutrófico (IMC 18,5 – 
24,99 kg/m2). Dessa forma, podemos sugerir 
que o baixo peso esta relacionado com a 
escoliose idiopática do adolescente. 
Nosso estudo apresentou resultados 
semelhantes aos encontrados em outras 
publicações, sendo o baixo peso (IMC ≤ 18,5 
kg/m2) representativo aos pacientes que 
teriam maior predisposição ao 
desenvolvimento de EIA. 19-24 Por outro lado, 
diversos autores já demonstraram que a 
diminuição da complacência pulmonar em 
pacientes portadores de escoliose vertebral 
leva a um aumento da freqüência respiratória 
e, consequentemente, a um maior gasto 
energético. Este fato pode justificar o baixo 

peso destes pacientes. Pensando desta 
forma, não seria o baixo peso que predispõe 
a escoliose e sim as alterações pulmonares 
que a escoliose causa que levariam a um 
aumento do gasto energético e, 
consequentemente, e ao baixo peso. 
Ainda não se tem como comprovar qual 
teoria está correta, mas o que podemos 
afirmar é que pacientes portadores de EIA, na 
sua maioria, apresentam baixo peso, 
portanto estes pacientes devem passar por 
uma avaliação do estado nutricional pré 
operatória diminuindo, assim, complicações 
graves como infecções pós operatórias. 
 
Conclusão 
 
Pacientes portadores de escoliose idiopática 
do adolescente apresentam baixo peso 
corpóreo. 
 
Referências 
 
1. Miller NH. Cause and natural history of 
adolescent idiopathic scoliosis. Ortho Clin N 
Am. 1999; 30: 343-52. 
2. Willner S. Prevalence study of trunk 
asymmetries and structural scoliosis in 10 
year old school children. Spine. 1984; 9: 644-
7. 
3. Karachalios T, Sofianos J, Roidis N, Sapkas 
G, Korres D, Nikolopoulos K.. Ten-year follow-
up evaluation of a school screening program 
for scoliosis. Is the forward-bending test an 
accurate diagnostic criterion for the screening 
of scoliosis? Spine. 1999; 24(22): 2318-24. 
4. Velezis M, Sturm PF, Cobey J. Scoliosis 
screening revisited: findings from the District 
of Columbia. J Pediatr Orthop. 2002; 22(6): 
788-91. 
5. Wajchenberg M, Puertas EB, Zatz M. 
Estudo da prevalência da escoliose idiopática 
do adolescente em pacientes brasileiros. 
Coluna/Columna. 2005; 4(3): 113-68. 
6. Greiner KA. Adolescent idiopathic scoliosis: 
radiologic decision-making. Am Fam 
Physician. 2002; 65(9): 1817-22. 
7. Chockalingam N, Dangerfield PH, Giakas G, 
Cochrane T, Dorgan JC. Computer-assisted 
Cobb measurement of scoliosis. Eur Spine J. 
2002; 11(4): 353-7. 



8. Vannucchi H, De Unamuno MRDL, Marchini 
JS. Avaliação do estado nutricional. Medicina, 
Ribeirão Preto. 1996; 29: 5-18. 
9. Bibbins-Domingo K, Coxson P, Pletcher MJ, 
Lightwood J, Goldman L. Adolescent 
overweight and future adult coronary heart 
disease. N Engl J Med. 2007; 357(23): 2371-9. 
10. Jee SH, Sull JW, Park J, Lee SY, Ohrr H, 
Guallar E, et al. Body-mass index and 
mortality in Korean men and women. N Engl J 
Med. 2006; 355(8): 779-87. 
11. Berral FJ, Del Aguila D. Valoración 
antropométrica/nutricional de enfermos 
adultos hospitalizados ou encamados. Arch 
Med Dep. 2002; 88: 129-35. 
12. Garcia-Melgar M, Flores-Huerta S. 
Anthropometric nutritional evaluation of the 
hospitalized patient. Bol Med Hosp Infant 
Mex. 1986; 43: 233-6. 
13. Bistrian B. Anthropometric norms used in 
assessment of hospitalized patients. Am J Clin 
Nutr.1980; 33: 2211-4. 
14. Harries AD, Jones LA. Assessment of 
nutritional status by anthropometry: a 
comparison of different standars of 
reference. Hum Nutr Clin Nutr. 1983; 37: 227-
31. 
15. Pedrosa, IV, Burgos MGPA, Souza NC, 
Morais CN. Aspectos nutricionais em obesos 
antes e após a cirurgia bariátrica. Rev Col Bras 
Cir. 2009; 36(4): 316-22. 
16. Hinuy HM, Hirata HM, Forti N, Diament J, 
Sampaio MF, Armaganijan D, et al. Leptin G-
2548A promoter polymorphism is associated 
with increased plasma leptin and BMI in 
Brazilian women. Arq Bras Endocrinol Metab. 
2008; 52(4): 611-6. 
17. Stabelini Neto A, Bozza R, Ulbrich AZ, 
Vasconcelos IQA, Mascarenhas LPG, 
Boguszewski MCS, Campos W. Fatores de 
risco para aterosclerose associados à aptidão 
cardiorrespiratória e ao IMC em 
adolescentes. Arq Bras Endocrinol Metab. 
2008; 52(6): 1024-30. 

18. Farias Junior JC, Konrad LM, Susane Grup 
FMR, Araújo VC. Sensibilidade e 
especificidade de critérios de classificação do 
índice de massa corporal em adolescentes. 
Rev. Saúde Pública.2009; 43(1): 53-9. 
19. Qui Y, Qiu XS, Sun X, Wang B, Yu Y, Zhu ZZ, 
et al. Body mass index in girls with adolescent 
idiopathic scoliosis. Zhonghua Wai Ke Za Zhi. 
2008; 46(8): 588-91. 
20. Smith FM, Latchford G, Hall RM, Millner 
PA, Dickson RA.Indications of disordered 
eating behaviour in adolescent patients with 
idiopathic scoliosis. J Bone Joint Surg [Br]. 
2002; 84-B: 392-4. 
21. Burwell RG, Aujla RK, Kirby AS, Dangerfield 
PH, Moulton A, Cole AA, et al. Body mass 
index of girls in health influences menarche 
and skeletal maturation: a leptin-sympathetic 
nervous system focus on the trunk with 
hypothalamic asymmetric dysfunction in the 
pathogenesis of adolescent idiopathic 
scoliosis? Stud Health Technol Inform. 2008; 
140: 9-21. 
22. Qiu Y, Sun X, Qiu X, Li W, Zhu Z, Zhu F, et 
al. Decreased circulating leptin level and its 
association with body and bone mass in girls 
with adolescent idiopathic scoliosis. Spine. 
2007; 32(24): 2703-10. 
23. Sun X,Qiu Y, Qiu XS, Zhu ZZ, Zhu F, Xia 
CW. Association between circulating leptin 
level and anthropometric parameters in girls 
with adolescent idiopathic scoliosis. 
Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2007; 87(9): 594-8. 
24. Siu King Cheung C, Tak Keung Lee W, Kit 
Tse Y, Ping Tang S, Man Lee K, Guo X, et al. 
Abnormal peri-pubertal anthropometric 
measurements and growth pattern in 
adolescent idiopathic scoliosis: a study of 598 
patients. Spine. 2003; 28(18): 2152-7. 
25. Kakeshita IS, Almeida SS. A study about 
the relation between body mass index and 
eating behavior in adults. Nutrire: Rev Soc 
Bras Alim Nutr / J Brazilian Soc Food Nutr. 
2008; 33(1): 21-30. 

 
 



Salus J Health Sci. 2015; 1(1): 85-90 

 
ORIGINAL ARTICLE 
 

Low body weight in pacients with adolescent idiopathic scoliosis 
 

Brazolino MAN1, *, Maia TC2, Júnior CJ3, Cardoso IM4, Júnior JLB5, Batista PR6 

 
1, 2 Specialist in Orthopedics and Traumatology, MD. Resident of Spine Surgery, Hospital Santa 
Casa Misericordia Vitoria - HSCMV, Vitoria-ES, Brazil 
3, 5 MD. Orthopedist, Spine Surgery Specialist, Hospital Santa Casa Misericordia Vitoria - HSCMV, 
Vitoria-ES, Brazil 
4 MD. Orthopedist, Spine Surgery Specialist, Hospital Santa Casa Misericordia Vitoria - HSCMV, 
Vitoria-ES, Brazil. Hospital Meridional - HM, Cariacica-ES, Brazil 
5 PhD, Physiological Sciences Program, Federal University of Espirito Santo - UFES, Vitoria-ES, 
Brazil 
 
Article received on April 3rd, 2015 
Article accepted on April 15th, 2015 
 

KEYWORDS  
Scoliosis; Body 
Weight; Body Mass 
Index; Body Height 

 Abstract 
Objective: Scoliosis is a three-dimensional deformity of the 
spine that leads the frontal plane to more than 10º. In 
adolescent idiopathic scoliosis (AIS), the cause of the condition 
is not known, and the search of the pathology source settings 
may involve the analysis of the nutritional status of patients. 
This study aimed to investigate the nutritional status of 
patients (AIS) compared to asymptomatic population in the 
age-matched group. Methods: A prospective, descriptive and 
comparative study with a sample of 60 subjects divided equally 
into two groups. The AIS group (n = 30) represented by holders 
of AIS and control group (n = 30) comprised healthy subjects of 
both sexes and groups with equivalent age. We analyzed age, 
gender, menarche, weight, height and BMI. Results: In terms of 
age: AIS Group: 14.3 ± 1.97 years; Control group: 14.23 ± 1.79 
years. Regarding weight: Group AIS: 47.4 ± 13.8 kg; Control 
group: 55.6 ± 11.63 kg As for height: AIS Group:. 1.6 ± 0.1 m; 
Control group: 1.64 ± 0.08 m. As for BMI: AIS Group: 18.5 ± 3.7 
kg / m2; Control group: 20.79 ± 2.92 kg / m2. Age and height 
did not achieve statistical difference when compared to the 
different AIS and control groups (p> 0.05). While statistically 
significant difference of body weight (p = 0.01) and BMI (p = 
0.01) when comparing the AIS and control groups. Conclusion: 
Patients with AIS have a low body weight. 
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Introduction 
 
Scoliosis is a three-dimensional deformity of 
the spine that runs with thoracic spine or 
lumbar lateral curvature in a scale greater 
than 10 degrees in the front axial radiography 
[1]. The Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS) 
is the most common form among the 
different types of scoliosis, and it strikes 
patients between 10 and 16 years old [2]. Its 
prevalence ranges from 1% to 3% of the 
population [3-4]. Girls are more affected than 
boys in a ratio of about 4:1. [3] 
The etiology of AIS is unclear. However, 
several theories may be involved in its origin: 
the standard deviation of growth, 
neuromuscular disorders or connective 
tissue, asymmetric growth of the limbs and 
trunk as well as environmental factors such as 
diet have been postulated. Recently it has 
been alerted to the genetic factors related to 
AIS genesis with the prevalence of 5.21% in 
first-degree relatives, and 4.54% in second-
degree relatives, affected by the disease. 5-7 

Although these factors should be taken under 
consideration, it is known that AIS etiology is 
still not fully understood, and its discovery is 
a challenge for Medicine. Because of the 
increased knowledge about the disease 
process, it is possible to draw new and best 
diagnostic and therapeutic targets. 
Thus, the search for the AIE etiology 
definition involves several investigations and 
it may also involve the nutritional status of 
patients with the disease. Such status was 
obtained by analyzing the clinical signs, food 
history, anthropometric and biochemical data 
that can be adopted to adequately analyze 
the status of different body cell components 
(body fat, skin, skeleton and muscles). 8 
It is known that anthropometry consists of a 
nutritional status analysis method which is 
easy to be applied and relatively sensitive in 
evaluating the isolated nutritional status of 
each patient [8]. The anthropometry uses 
variables such as weight, height, waist 
circumference, skinfold, among others, as 
analysis method. It is possible to calculate the 

Body Mass Index (BMI) by combining these 
measures. 8 
The BMI or Quelelet Index holds parameters 
to determine weight (kilograms) and height 
(meters), and their calculation is expressed by 
the formula kg/m2. Data is easily obtained 
due to the availability of equipment and good 
acceptance of patients. Because of its simple 
and accurate determination, BMI has become 
widely used in medical practice. 9-18 
Considering some previous researches linking 
low weight to the presence of AIS, 19-24 due to 
lack of studies in the national literature on the 
nutritional status of these patients and 
knowing that the nutrition status directly 
interferes in the post operative results, the 
present study aims to investigate the 
nutrition status of AIS carriers treated at 
Santa Casa de Misericórdia in Vitória (SCMHV) 
and in Vila Velha Hospital (VVH). 
 
Materials and Methods 
 
Prospective, descriptive and comparative 
design study, involving 60 participants equally 
distributed into two groups. The AIS group (n 
= 30) represented by AIS outpatients from 
SCMHV and from VVH who have previously 
undergone scoliotic deviation correction as 
surgical indication as recommended by the 
literature. The control group (n = 30) included 
healthy individuals randomly selected by lot, 
according to their number in the call list. The 
groups presented individuals from both 
genders in the same age group. 
Patients in the AIS group were invited by 
phone to attend the SCMV for reading and 
signing the Informed Consent and to be 
informed about the data collection 
appointment. Attendance at SCMV and IC 
signing was done by the parents in the case of 
underage individuals. 
Control group data collection was done by 
means of Authorization Request acceptance. 
The authorization sheet was sent to parents 
or guardians to appropriate approval and 
signature. After the consent was given, 
researchers returned to the institution to 



document the required parameters. Age, 
gender, menarche, weight, height and BMI 
were analyzed in both groups and the results 
were documented in a specific format. 
A scale with stadiometer (brand Brião model 
125 M) was used to measure weight and 
height. Weight and height data were used to 
calculate  BMI using the following formula: 
weight (kg) /height (m)2. 
Individual data (age, gender, menarche, 
weight, height and BMI) were descriptively 
analyzed by separately observing the AIS and 
the control groups, to feature each one of 
them. 
A comparative analysis was used to compare 
BMI between the AIS and the control groups. 
The univariate statistical analysis through t 
Student unpaired test was applied to 
compare the averages found in similar 
situations, in different patients. 
In order to do so, the Microsoft Office / Excel 
2007 and the GraphPad Prism (San Diego, CA, 
USA) software were used. P values < 0.05 
were considered to be statistically significant. 
 
Results 
 
Isolated analysis of different groups 
The mean ± SD of age, weight, height and BMI 
isolated from the AIS and control groups are 
shown below: 
- The age 
AIS group: 14.3 ± 1.97 years old; Control 
group: 14.23 ± 1.79 years old 
- The weight 
AIS Group: 47.4 ± 13.8 kg; Control group: 55.6 
± 11.63 kg 
- The height 
AIS group: 1.6 ± 0.1 m; Control group: 1.64 ± 
0.08 m 
- The BMI 
AIS group: 18.5 ± 3.7 kg/m2; Control group: 
20.79 ± 2.92 kg/m2 
Comparative analysis among different groups 
The variables “age” and “height” did not show 
statistical difference when the different AIS 
and control groups were compared (p > 0.05), 
whereas statistically significant difference in 
body weight (p = 0.01) and BMI (p = 0.01) was 
found when the AIS and control groups were 
compared. 
 

Discussion 
 
The etiology of idiopathic adolescent scoliosis 
(AIS) remains unknown. Therefore, the 
continuous search for its origin is essential in 
order to prevent and intervene in its 
parameters to avoid the progression and 
modification of the entire chest and the 
aesthetic discomfort, the loss of quality of life, 
and other pathological alterations inherent to 
vertebral column deviations. 1 
There are several theories that seek to 
determine the origin of AIS; however, its 
precise origin is still unclear. There are studies 
in the literature correlating low weight and 
the development of spinal scoliosis. No 
studies in the Brazilian literature to assess 
these patients’ nutrition status and it results 
on doubts about the nutrition status of the 
herein studied patients were found. 
The study was conducted in only one state in 
the country. It is believed that since the study 
assessed patients from different inpatient 
services, the sample can gives a brief idea 
about the nutrition profile in the rest of the 
country. However, it is worth emphasizing the 
need of carrying out new studies, preferably 
multicenter ones, in order to get a better 
sample of AIS patients in Brazil. 
The present study was focused on performing 
a study similar to those found in the 
international literature. There was reduction 
in body mass of patients with adolescent 
idiopathic scoliosis (2). The results justify the 
conduction of the research in order to assess 
the herein studied patient’s nutrition status 
and to find the relationship between low 
weight (BMI ≤ 18.5 kg/m2) and adolescent 
idiopathic scoliosis. 
Smith et al exposed eating disorders such as 
anorexia to justify AIS. The present study 
found no patient with anorexia. Sun X et al. 
and Qiu et al. have published studies related 
to low leptin EIA development levels, since 
this hormone regulates food due to its 
anorectic potential. 23 
Chi Y et al. were the only authors who directly 
investigated BMI in patients with scoliosis. 
They performed a descriptive study relating 
low weight and AIS, fact that is subject of 
great interest among physicians. Thus, the 
subject must be thoroughly investigated. 



Several factors are related to the 
development of AIS. However, the core of its 
pathology would be linked to nutritional 
deficit among these patients and it is 
represented by their low weight (BMI ≤ 18.5 
kg/m2). 
BMI is widely used in healthcare as nutritional 
status parameter for patients in different 
research fronts. Its application enabled the 
good evaluation of patients and of the control 
group as well as the practical measurement 
and analysis of its parameters and its good 
acceptance by patients [9-18]. We used BMI 
as anthropometric parameter to assess the 
nutritional status of the herein patients and 
the control group. 
The BMI analysis in the two groups (p < 0.05) 
showed variations in the height and weight of 
components and it enabled classifying the AIS 
group as low weight (≤ BMI 18.5 kg/m2) and 
the control group as eutrophic (BMI 18.5 to 
24.99 kg/m2). Thus, it is suggested that low 
birth weight is related to adolescent 
idiopathic scoliosis. 
The current study showed similar results to 
those found in other publications in which 
underweight (BMI ≤ 18.5 kg/m2) represents 
patients who have greater predisposition to 
AIS development. 19-24 
On the other hand, several authors have 
shown that decreased lung compliance in 
patients with spinal scoliosis leads to 
increased respiratory rate and therefore to 
higher energy expenditure. This fact may 
explain these patients’ low weight; so 
underweight would not predispose scoliosis. 
However, the pulmonary changes that cause 
scoliosis would lead to increase in energy 
expenditure and consequently to low weight. 
Still there is no way to prove the correct 
theory, but it is possible saying that most AIS 
patients are underweight. These patients 
should undergo preoperative nutrition status 
analysis to reduce serious complications such 
as postoperative infections. 
 
Conclusion 
 
Patients with adolescent idiopathic scoliosis 
have a low body weight. 
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 Resumo 
Objetivo: Verificar as potenciais interferências da programação 
metabólica no desenvolvimento da obesidade e suas 
comorbidades. Método: Foram consultadas as bases de dados 
MEDLINE e LILACS, incluindo artigos publicados entre 2004-
2014 nos idiomas Português, Inglês e Espanhol, utilizando-se os 
descritores fetal development, obesity, chronic disease. 
Resultados: Dos 19 artigos identificados, cinco foram excluídos. 
A busca das referências a partir dos 14 estudos analisados 
resultou na inclusão de 38 novos trabalhos. Conclusão: Há 
evidências de que a nutrição intrauterina e pós-natal e o estilo 
de vida podem interferir na programação da saúde e do risco 
futuro de obesidade e de doenças crônicas. 
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Introdução 
 
A prevalência de obesidade em crianças e 
adultos vem aumentando de modo 
exponencial nas últimas duas décadas, 

configurando-se como importante problema 
de saúde pública mundial, 1 devido a sua 
associação com as comorbidades na infância 
e o aumento do risco de morte prematura em 
adultos.2 Essa condição sinaliza a necessidade 



de se priorizar a adoção de políticas públicas 
na prevenção do sobrepeso e da obesidade 
infantil, situação nutricional envolvida na 
gênese das doenças cardiovasculares.1 
As doenças cardiovasculares representam a 
principal causa de morbidade e mortalidade 
mundial e estão associadas ao processo da 
aterosclerose que pode começar na infância e 
se manifestar precocemente ao longo da vida. 
Fatores de risco como dislipidemia, 
hipertensão arterial, resistência à insulina, 
associados ou não à obesidade, aceleraram o 
processo aterosclerótico e aumentaram o 
risco de doenças cardiovasculares.3 Portanto, 
a identificação precoce dos fatores de risco 
para o excesso de peso, suas comorbidades e 
o estabelecimento de medidas de prevenção 
primária são inquestionáveis para o controle 
desse grave problema de saúde pública 
global. 4 
Estudos têm demonstrado os efeitos, da 
nutrição precoce e do estilo de vida na 
programação, em longo prazo, da saúde e do 
risco futuro de obesidade e doenças crônicas 
como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão 
arterial e doenças cardiovasculares. 5-7 Estes 
efeitos transgeracionais estão sendo 
explicados por mutações ao nível da 
maquinária epigenética e podem estabelecer 
associações plausíveis entre a nutrição 
intrauterina e pós-natal e o desenvolvimento 
de doenças crônicas não transmissíveis na 
vida adulta. 8-10 
O fenômeno conhecido como “programação” 
refere-se a estímulos que, quando aplicados 
durante o primeiro momento da vida, podem 
gerar alterações permanentes que persistem 
ao longo da vida. Tal fenômeno não se limita 
apenas ao ambiente intraútero, mas se 
estende para a infância, onde os diferentes 
órgãos e sistemas continuam a adaptar-se aos 
diversos estímulos. Esse conceito foi descrito 
por David Baker, em 1986, e popularizado 
como uma hipótese de origem fetal das 
doenças no adulto, a qual se baseia no 
desenvolvimento da plasticidade onde um 
único genótipo pode originar diferentes 
fenótipos, influenciados por estímulos 
ambientais ou insultos intrauterinos. Tais 
adaptações têm o objetivo de preparar o feto 
para a vida extrauterina. Contudo, estas 

transformações podem não ser compatíveis 
com o ambiente externo, levando a um 
desequilíbrio que pode predispor ao maior 
risco de doenças na vida adulta. 7,11 Assim, o 
objetivo desta revisão é verificar os 
conhecimentos sobre programação 
metabólica e suas potenciais interferências 
no desenvolvimento da obesidade e suas 
comorbidades precoces e tardias. 
 
Método 
 
Foram consultadas as bases de dados 
eletrônicas Medical Literature Analysis and 
Retrieval System Online (MEDLINE) e 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS). A pesquisa incluiu 
artigos publicados entre 2004 e 2014 nos 
idiomas português, inglês e espanhol, 
utilizando os termos MESH (Medical Subject 
Headings): fetal development, obesity 
echronic disease, consultados no endereço 
eletrônico 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 
A estratégia de busca adotada na base de 
dados MEDLINE/PUBMED foi: (("Fetal 
Development"[Mesh]) AND "Obesity"[Mesh]) 
AND "Chronic Disease"[Mesh], enquanto na 
LILACS utilizou-se a estratégia: "Fetal 
Development" AND "Obesity" AND "Chronic 
Disease". Foram identificados 19 artigos nas 
bases de dados, contudo, cinco foram 
excluídos devido ao período de publicação 
(anterior a 2004: N=03), ao idioma (francês: 
N=01) e ao tipo de estudo (experimental: 
N=01). Desta forma, foram incluídos 14 
artigos, todos de revisão, sendo que 13 
(92,9%) foram publicados na base de dados 
MEDLINE/PUBMED e um artigo (7,1%) na 
LILACS. A busca das referências a partir dos 14 
estudos analisados resultou na inclusão de 38 
novos artigos. 
 
Resultados 
 
A síntese dos artigos sobre programação 
metabólica e suas potenciais interferências 
no desenvolvimento da obesidade e suas 
comorbidades está descrita na Tabela 1. 
 

 



 
 
Tabela 1 - Síntese dos manuscritos analisados, no período de 01/01/2004 a 01/12/2014, nas 
bases de dados MEDLINE/PUBMED e LILACS. 
 

REFERENCIA CONCLUSÕES 

Gluckman et al.12 Incompatibilidade entre a expectativa fetal do 

seu ambiente pós-natal e o ambiente pós-natal 

real contribue para o risco futuro de doenças 

crônicas. 

  

Gluckman, Hanson13 O desenvolvimento da plasticidade genética em 

resposta aos estímulos/insultos do ambiente 

intrauterino, caso o fenótipo induzido não 

coincida com o ambiente pós-natal, pode 

associar-se ao risco de doenças no adulto. 

  

Uauy et al.14 Padrões específicos de crescimento pré e pós-

natal são potenciais determinantes para o 

desenvolvimento da obesidade e doenças 

crônicas na idade adulta. 

  

Nair et al.15 A má nutrição intrauterina pode ocasionar 

alterações permanentes na estrutura e função 

corporal do feto predispondo às doenças crônicas 

não transmissíveis futuras. 

  

Joss-Moore, Lane16 A restrição do crescimento intrauterino está 

associada ao aumento do risco de doenças 

metabólicas e não metabólicas na vida adulta. 

  

Langley-Evans, McMullen17 O consumo quantitativo e qualitativo inadequado 

de nutrientes durante a gestação pode exercer 

efeitos permanentes sobre o desenvolvimento 

fetal que vão predispor às doenças crônicas 

futuras. 

  

Calkins, Devaskar7 Estímulos ou insultos em períodos críticos do 

desenvolvimento fetal exercem um profundo 

impacto sobre o risco de doenças no adulto. 

  

Fall18 Condições ambientais desfavoráveis durante o 

desenvolvimento fetal e pós-natal podem 

predispor ao desenvolvimento de doenças 

crônicas por ativação de mecanismos 

epigenéticos.  
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Durnwald, Landon19 A exposição fetal a um ambiente intrauterino 

metabolicamente alterado eleva o risco de 

obesidade e doenças crônicas na vida adulta. 

  

Lewis et al.20 Filhos de mães obesas e diabéticas têm um risco 

aumentado de nascerem com excesso de 

adiposidade corporal, sugerindo um efeito do 

ambiente intrauterino sobre a função placentária. 

  

Brenseke et al.11 A oferta deficiente ou excessiva de nutrientes 

durante a vida intrauterina provoca alterações 

permanentes no feto que podem levar ao 

desenvolvimento futuro da síndrome metabólica, 

diabetes mellitus tipo 2 e doença cardiovascular. 

  

Briozzo et al.21 A ativação de mecanismos epigenéticos durante 

a vida fetal e a primeira infância pode aumentar o 

risco de doenças crônicas futuras, em especial, 

em situações de maior vulnerabilidade social.  

  

Tarantal, Berglund22 A obesidade materna exerce efeito desfavorável 

sobre o desenvolvimento fetal e pode associar-se 

ao desenvolvimento de doenças crônicas que vão 

ocasionar um aumento da demanda por cuidados 

de saúde no futuro. 

  

Ferguson23 A compreensão do papel da dieta moderna na 

gênese da obesidade e de outras doenças 

crônicas, nos diversos estágios do 

desenvolvimento humano, pode ser útil para 

elucidar intervenções efetivas para prevenção 

desta epidemia. 

 

 

Discussão 
 
A nutrição durante a gravidez pode afetar o 
estado de saúde das gerações futuras e esses 
efeitos transgeracionais parecem ser 
explicados por mutações na maquinária 
epigenética, com associações entre a nutrição 
intrauterina e o desenvolvimento de doenças 
crônicas não transmissíveis na vida adulta.8-

10,22 Os efeitos da nutrição e do estilo de vida 
durante a infância, na programação da 
evolução nutricional desfavorável e do risco 
de doenças crônicas não transmissíveis são 
demonstrados em diversos estudos. 5-7,11,17 

Recentemente, três hipóteses foram 
propostas para explicar os efeitos da nutrição 
na programação da obesidade e suas 
comorbidades. A primeira hipótese sugere 
que a exposição intrauterina a um excesso de 
nutrientes, principalmente de glicose, 
provoca alterações permanentes no feto que 
levam à obesidade na vida pós-natal. 
Evidências científicas sugerem que a 
obesidade materna e o ganho de peso 
excessivo na gravidez se associam de modo 
independente ao risco de obesidade na 
infância, corroborando, assim, a primeira 
hipótese.24 
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O estado nutricional da mãe influencia a 
quantidade e a qualidade de nutrientes que 
chegam ao feto, representando um 
determinante potencial da programação 
metabólica e da composição corporal. 17,20,25 
Nesse sentido, a presença de obesidade ou de 
diabetes mellitus durante a gestação foi 
associada à hiperinsulinemia fetal, aumento 
da morbimortalidade perinatal, aumento da 
adiposidade corporal, desenvolvimento 
futuro de obesidade, intolerância à glicose, 
hipertensão arterial, dislipidemia e síndrome 
metabólica.19,26-27 Portanto, melhorar o 
controle glicêmico ou reduzir a resistência 
insulínica durante a gravidez, através da 
alimentação balanceada e de exercícios 
físicos regulares, pode modificar o 
crescimento fetal e diminuir o risco de 
obesidade na infância.28 
A obesidade materna também foi associada a 
alterações no metabolismo e transporte dos 
ácidos graxos através da placenta, sem afetar 
o crescimento fetal. No entanto, essas 
alterações podem modificar o metabolismo 
do feto interferindo na formação e 
distribuição do tecido adiposo e na sua 
predisposição para desenvolver doenças 
cardiometabólicas futuras. 20,22,29 Um estudo 
demonstrou que o aconselhamento dietético 
de mães durante a gravidez e amamentação 
não foi associado aos níveis séricos de lipídios 
de seus filhos entre um e quatro anos de 
idade. Mas, por outro lado, o consumo de 
ácidos graxos monoinsaturados por essas 
crianças correlacionou-se com valores de 
apolipoproteína A-I, havendo, também, uma 
correlação negativa entre consumo de ácidos 
graxos poliinsaturados e apolipoproteína B, 
indicando, dessa forma, a intervenção da 
dieta nas diferentes fases da vida. 30 
A segunda hipótese propõe uma associação 
entre o ganho rápido de peso na infância e o 
aumento do risco de obesidade futura e 
doenças associadas.31 Há indicativos de que o 
maior consumo de proteínas contribui para o 
aumento dos níveis plasmáticos e teciduais 
de insulin-releasing amino acids, insulina e 
insulin-like growth fator, 1 com consequente 
aumento do ganho de peso e da atividade 
adipogênica.32 Reforça essa hipótese o fato de 
crianças em aleitamento materno terem um 
risco aproximadamente 20% menor de 

desenvolver obesidade futura, quando 
comparadas àquelas em uso de fórmula 
infantil. Esse efeito protetor pode estar 
associado ao menor conteúdo de proteína no 
leite humano, quando comparado às 
fórmulas infantis convencionais. 33 
Além disso, existem evidências dos efeitos 
benéficos da amamentação exclusiva na 
redução dos fatores de risco para doença 
cardiovascular como dislipidemia, 
hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, 
intolerância à glicose e excesso de peso.34-36 O 
aleitamento materno exclusivo até os seis 
meses promove, ainda, um crescimento 
ótimo, desenvolvimento neurocognitivo e 
resistência a infecções, estando associado à 
saúde cardiovascular na infância e na vida 
adulta.37 
Por outro lado, as práticas alimentares 
inadequadas nos primeiros anos de vida 
podem levar à subnutrição, retardo do 
crescimento, aumento do risco de 
morbimortalidade na infância e, 
consequentemente, ao aumento do risco 
futuro de doenças crônicas não 
transmissíveis38. Práticas inadequadas de 
alimentação complementar e seus 
determinantes sociodemográficos e culturais 
foram associados ao maior consumo de 
energia e maior índice de peso por estatura 
em crianças, com efeito potencial na 
modulação do risco de obesidade infantil. 39 
Huh et al.40 verificaram que a introdução de 
alimentos complementares em crianças 
menores de quatro meses foi associada ao 
risco seis vezes maior de obesidade aos três 
anos de vida. Foi observada, também, uma 
associação entre a duração do aleitamento 
materno, introdução precoce de alimentos 
sólidos e o aumento do risco de obesidade na 
infância. 41 
A distribuição adequada dos macronutrientes 
provenientes da alimentação complementar, 
introduzida a partir dos seis meses de idade, 
deve potencializar o crescimento adequado 
da infância à adolescência e prevenir os 
fatores de risco para o desenvolvimento de 
doenças crônicas não transmissíveis na vida 
adulta. 25 A ingestão de 4 a 5 g/Kg/dia de 
proteína, por crianças de oito a 24 meses, 
está associada ao aumento do risco futuro de 
sobrepeso,42 do mesmo modo que o consumo 



excessivo de sódio na primeira infância pode 
levar ao desenvolvimento tardio de doença 
cardiovascular. 43 Não foram observadas 
evidências da associação entre ingestão de 
gorduras e aumento subsequente de peso e 
adiposidade corporal em crianças, 44 mas o 
consumo de alimentos com alta densidade 
energética pode induzir o ganho excessivo de 
peso. 45 
A última hipótese sugere que a 
incompatibilidade entre o desenvolvimento 
pré e pós-natal subótimo e um ambiente 
obesogênico na infância estão relacionados à 
maior predisposição à obesidade e outras 
comorbidades futuras. Essa associação pode 
ser atribuída a um estímulo ou insulto, em um 
período crítico do desenvolvimento, no qual 
o feto produz o fenótipo mais adequado à sua 
sobrevivência, o que leva ao 
desenvolvimento de adaptações anatômicas, 
endócrinas e/ou metabólicas irreversíveis, 
com consequências tardias que podem se 
manifestar na infância ou na vida adulta,5,12-13 
em especial, em um contexto social de maior 
vulnerabilidade. 21 
Mudanças na composição celular de tecidos, 
induzidas por condições intrauterinas 
subótimas, podem influenciar a função 
fisiológica pós-natal. Evidências sugerem que 
o fígado pode representar um orgão alvo para 
a programação metabólica, passando por 
mudanças epigenéticas, funcionais e 
estruturais, após exposição a um ambiente 
intrauterino desfavorável, que podem 
aumentar o risco futuro de doenças 
cardiometabólicas. 46 
Recém-nascidos, pequenos para idade 
gestacional e com déficit estatural na 
infância, têm um risco aumentado para 
desenvolver doenças cardiovasculares na 
vida adulta, especialmente quando o déficit 
estatural é seguido por ganho de peso 
aumentado.47 Desta forma, a avaliação de 
rotina do crescimento linear e o 
monitoramento do ganho de peso nos 
primeiros dois a três anos de vida são 
potenciais estratégias para controle da 
obesidade infantil e para prevenção das 
doenças crônicas não transmissíveis, dentre 
elas, as doenças cardiovasculares. 14 
Do mesmo modo, a correlação do peso ao 
nascer e fatores de risco para doença 

cardiovascular têm sido estudada nas últimas 
décadas. O baixo peso ao nascer foi associado 
ao desenvolvimento tardio de um conjunto 
de desordens que inclui adiposidade 
abdominal, hipertensão arterial, dislipidemia, 
resistência à insulina, hiperinsulinemia, 
intolerância à glicose, diabetes mellitus tipo 
2, síndrome metabólica e doença 
cardiovascular.15,48-50 A macrossomia fetal 
também foi associada ao desenvolvimento 
tardio de obesidade, diabetes mellitus tipo 2 
e dislipidemia.51 
Os mecanismos genéticos envolvidos na 
gênese da obesidade ainda não estão 
totalmente esclarecidos, mas os principais 
objetivos da pesquisa epigenética em relação 
à obesidade consistem em: a) buscar 
marcadores epigenéticos para prever futuros 
problemas de saúde ou detectar os indivíduos 
em maior risco; b) entender os fatores 
ambientais relacionados com a obesidade 
que podem modular a expressão do gene, 
afetando mecanismos epigenéticos; c) 
estudar novas estratégias terapêuticas com 
base em agentes nutricionais ou 
farmacológicos que podem modificar marcas 
epigenéticas. 52 
Assim, os estudos evidenciam que a nutrição 
intrauterina e pós-natal e o estilo de vida 
podem interferir na programação da saúde e 
do risco futuro de obesidade e de doenças 
crônicas. Essas evidências atuais devem ser 
consideradas na formulação de políticas 
públicas voltadas para reverter os índices 
crescentes de obesidade e outras 
comorbidades precoces e tardias. Estudos 
futuros são necessários para avaliar o 
impacto da alimentação infantil e, em 
especial, do aleitamento materno, da 
alimentação complementar e da composição 
de fórmulas infantis, na redução do risco de 
obesidade e outras doenças associadas nas 
gerações subsequentes. 
Da mesma forma, deve-se valorizar as 
diretrizes políticas relacionadas ao pré-natal 
de qualidade, no sentido de se prevenir os 
insultos intrauterinos e um seguimento 
adequado no período peri e pós-natal, para 
identificar e corrigir riscos associados às 
doenças crônicas não transmissíveis na idade 
adulta. 
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 Abstract 
Objective: To investigate the potential interference of 
metabolic programming in the development of obesity and its 
comorbidities. Method: It was consulted the MEDLINE and 
LILACS databases, including articles published between 2004-
2014 in Portuguese, English and Spanish, using the descriptors 
fetal development, obesity and chronic disease. Results: Of the 
19 articles identified, five were excluded. The search for 
references from 14 studies analyzed resulted in the inclusion of 
38 new articles. Conclusion: There is evidence that intrauterine 
and postnatal nutrition and lifestyle can interfere in the health 
programming and the future risk of obesity and chronic 
diseases. 
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Introduction 
 
The prevalence of obesity in children and 
adults has exponentially increased over the 
past two decades, thus becoming a major 
worldwide public health issue1 due to its 
association with comorbidities in childhood 

and the increased risk of premature death in 
adulthood2. This condition indicates the need 
to prioritize the adoption of public policies to 
prevent overweight and obesity in childhood, 
a nutrition situation involved in the genesis of 
cardiovascular diseases.1 



Cardiovascular diseases are the leading cause 
of morbidity and mortality worldwide and 
they are associated with the atherosclerosis 
process, which may begin in childhood and 
early manifest throughout life. Risk factors 
such as dyslipidemia, hypertension, and 
insulin resistance - associated or not with 
obesity -, accelerate the atherosclerosis 
process and increase the risk of 
cardiovascular diseases.3 Therefore, the early 
identification of overweight risk factors, their 
comorbidities as well as the establishment of 
primary prevention measures are 
unquestionable to the control of this serious 
global public health issue. 4 
Studies have shown the effects of early 
nutrition and lifestyle on the long-term health 
programming and on the future risk of obesity 
and chronic diseases such as type 2 diabetes 
mellitus, hypertension and cardiovascular 
diseases. 5-7 These transgenerational effects 
are explained by mutations at the epigenetic 
machinery level and they may establish 
plausible associations between intrauterine 
and post-natal nutrition and the development 
of chronic non-communicable diseases in 
adulthood.8-10 
The phenomenon known as "programming" 
refers to stimuli that, when applied during the 
first moment of life, may lead to permanent 
changes that persist throughout life. This 
phenomenon is not limited to the 
intrauterine environment, but it extends to 
childhood, during which different organs and 
systems keep adapting to different stimuli. 
This concept was described by David Baker, in 
1986, and became popular as a fetal-origin 
hypothesis on adult diseases, which is based 
on the development of plasticity in which a 
single genotype can give rise to different 
phenotypes influenced by environmental 
stimuli or intrauterine insults. Such 
adaptations prepare the fetus to extrauterine 
life. However, these changes may not be 
compatible with the external environment, 
thus causing an imbalance that may lead to 

increased risk of diseases in adulthood.7,11 
The current review aims to check the 
knowledge on metabolic programming and its 
potential interference in the development of 
obesity and its early and late comorbidities. 
 
Method 
 
Electronic databases such as the Medical 
Literature Analysis and Retrieval System 
Online (MEDLINE) and the Latin American and 
Caribbean Literature on Health Sciences 
(LILACS) were consulted. The survey included 
articles published between 2004 and 2014 in 
Portuguese, English and Spanish, using the 
following MESH (Medical Subject Headings) 
terms: fetal development, obesity chronic 
disease; searched on the website 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 
The search strategy adopted in 
MEDLINE/PUBMED database was: (("Fetal 
Development"[Mesh]) AND "Obesity"[Mesh]) 
AND "Chronic Disease"[Mesh], whereas the 
strategy adopted in LILACS was: "Fetal 
Development" AND "Obesity" AND "Chronic 
Disease". Nineteen (19) articles have been 
identified in the databases; however, five 
were excluded due to their publication period 
(prior to 2004 N = 03), language (French N = 
01) and type of study (experimental: N = 01). 
Thus, 14 articles were included, all of them 
review articles, 13 (92.9%) were published in 
the MEDLINE/PUBMED database and one 
(7.1%) in LILACS. The search for the 
references mentioned in the 14 analyzed 
studies resulted in the inclusion of 38 new 
articles. 
 
Results 
 
The synthesis of the articles on metabolic 
programming and its potential interference in 
the development of obesity and its 
comorbidities is described in Table 1. 
 

 
 
 
 
 



Chart 1 - Summary of manuscripts analyzed in the period from 01/01/2004 to 12/01/2014, in 
the databases MEDLINE / PUBMED and LILACS. 
 

 REFERENCE CONCLUSION  

Gluckman et al.12 Incompatibility between the fetal expectation of 
their postnatal environment and the actual 
postnatal environment contributes to the future 
risk of chronic diseases. 

  
Gluckman, Hanson13 The development of genetic plasticity in 

response to stimulus / signal in the intrauterine 
environment, if the induced phenotype differs 
from the postnatal environment may be 
associated with the risk of disease in adults. 

  
Uauy et al.14 Specific patterns of pre and postnatal growth are 

crucial determinants for the development of 
obesity and chronic diseases in adulthood.  

  
Nair et al.15 Intrauterine malnutrition can cause permanent 

changes in the structure and function of the body 
fetus predisposing to future non-communicable 
chronic diseases. 

  
Joss-Moore, Lane16 Intrauterine growth restriction is associated with 

an increased risk of metabolic and non-metabolic 
diseases in adulthood. 

  
Langley-Evans, McMullen17 Consuming inadequate quantity and quality of 

nutrients during pregnancy can cause lasting 
effects on fetal development that will predispose 
to future chronic diseases. 

  
Calkins, Devaskar7 Stimuli or signals at critical periods of fetal 

development have a profound impact on disease 
risk in adults. 

  
Fall18 Unfavorable environmental conditions during 

fetal and post-natal development may 
predispose to the development of chronic 
diseases by activating epigenetic mechanisms. 

  
Durnwald, Landon19 Fetal exposure to a metabolically altered 

intrauterine environment increases the risk of 
obesity and chronic diseases in adulthood. 

  
Lewis et al.20 Children of obese and diabetic mothers are at 

increased risk of being born with excess body fat, 
suggesting an effect of intrauterine environment 
on placental function. 
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Brenseke et al.11 Poor or excessive supply of nutrients during 
intrauterine life causes permanent changes in 
the fetus that can lead to future development of 
metabolic syndrome, type 2 diabetes mellitus 
and cardiovascular disease. 

  
Briozzo et al.21 Activation of epigenetic mechanisms during fetal 

life and early infancy can increase the risk of 
future chronic diseases, especially in situations 
greater social vulnerability. 

  
Tarantal, Berglund22 Maternal obesity has negative effects on fetal 

development and may be associated with the 
development of chronic diseases that will lead to 
increased demand for health care in the future. 

  
Ferguson23 Understanding the role of the modern diet in the 

genesis of obesity and other chronic diseases at 
various stages of human development, it can be 
useful to clarify effective interventions for 
prevention of this epidemic. 

 
 
Discussion 
 
Nutrition during pregnancy may affect the 
health status of future generations and these 
transgenerational effects appear to be 
explained by mutations in the epigenetic 
machinery, with associations between 
intrauterine nutrition and the development 
of chronic non-communicable diseases in 
adulthood. 8-10,22 The effects of nutrition and 
lifestyle during childhood on the 
programming of unfavorable nutritional 
evolution and the risk of chronic diseases are 
demonstrated in several studies. 5-7,11,17 
Recently, three hypotheses have been 
proposed to explain the effects of nutrition on 
the programming of obesity and its 
comorbidities. The first hypothesis suggests 
that the intrauterine exposure to excess 
nutrients, especially glucose, causes 
permanent changes in the fetus that lead to 
obesity in post-natal life. Scientific evidences 
suggest that maternal obesity and excessive 
weight gain during pregnancy are 
independently associated with the risk of 
obesity in childhood, thus corroborating the 
first hypothesis. 24 
The mother's nutritional status influences the 
quantity and quality of nutrients coming to 

the fetus, thus representing a potential 
determinant of the child’s metabolic 
programming and body composition. 17,20,25 
Accordingly, the presence of obesity or 
diabetes mellitus during pregnancy was 
associated with fetal hyperinsulinemia, 
increased perinatal morbidity and mortality, 
increased body fat, future development of 
obesity, glucose intolerance, hypertension, 
dyslipidemia and metabolic syndrome.9,26-27 
Therefore, improving glycemic control and 
reducing insulin resistance during pregnancy 
through balanced diet and regular exercise 
may change fetal growth and reduce the risk 
of obesity in childhood.28 
Maternal obesity has also been linked to 
changes in the metabolism and in the 
transport of fatty acids across the placenta, 
without affecting fetal growth. However, 
these changes may alter fetus metabolism 
thus affecting the formation and distribution 
of adipose tissue and its predisposition to 
develop future cardiometabolic diseases. 
20,22,29 
A study showed that the dietary advice given 
to the mothers during pregnancy and 
breastfeeding were not associated with the 
serum lipid levels found in their children 
between one and four years of age. On the 
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other hand, the consumption of 
monounsaturated fatty acids by these 
children is correlated with apolipoprotein A-I 
values. There is also negative correlation 
between the consumption of 
polyunsaturated fatty acids and 
apolipoprotein B, thus indicating the diet 
intervention at the different stages of life.30 
The second hypothesis suggests the 
association between the rapid weight gain in 
childhood and the increased risk of future 
obesity and associated diseases.31 There are 
indications that the increased protein intake 
contributes to increased plasma and tissue 
levels of insulin-releasing amino acids, insulin 
and insulin-like growth factor-1, leading to 
increased weight gain and adipogenic activity. 
32 This hypothesis is reinforced by the fact 
that breastfed children have approximately 
20% less risk of developing future obesity in 
comparison to those feeding on infant 
formula. This protective effect may be 
associated with the lower protein content in 
human milk, in comparison to that found in 
conventional infant formulas.33 
In addition, there is evidence of the beneficial 
effects of exclusive breastfeeding in reducing 
the risk factors for cardiovascular diseases 
such as dyslipidemia, hypertension, type 2 
diabetes mellitus, glucose intolerance and 
excessive weight. 34-36 Exclusive breastfeeding 
until six months also promotes optimal 
growth, neurocognitive development and 
resistance to infections, and it is associated 
with cardiovascular health in childhood and in 
adulthood. 37 
On the other hand, inadequate feeding 
practices in early life may lead to 
malnutrition, growth retardation, increased 
risk of infant morbidity and mortality and, 
hence, to increased future risk of chronic non-
communicable diseases.38 Inadequate 
complementary feeding practices and their 
socio-demographic and cultural determinants 
were associated with higher energy 
consumption and greater weight by height 
index in children, with potential effect on the 
modulation of the risk of childhood obesity.39 
Huh et al.40 found that the introduction of 
complementary food in children under four 
months was associated with six times greater 
obesity risk at the age of three. It was also 

observed the association between 
breastfeeding duration, early introduction of 
solid foods and the increased risk of obesity in 
childhood.41 
The proper distribution of macronutrients 
derived from the complementary food 
introduced at six months of age should 
potentiate the proper growth from childhood 
to adolescence and prevent the risk factors 
for the development of chronic non-
communicable diseases in adulthood. 25 The 
intake of 4 to 5 g/kg protein/day by children 
from eight to 24 months of age is associated 
with the increased risk of future overweight. 
42 Similarly, the excessive sodium intake 
during infancy may lead to the late 
development of cardiovascular disease. 43 No 
evidence of association between fat intake 
and subsequent weight gain and body 
adiposity was found in children;44 however, 
the consumption of high energy density food 
may induce excessive weight gain.45 
The last hypothesis suggests that the 
incompatibility between the suboptimal pre- 
and post-natal development and the 
obesogenic environment in childhood are 
related to greater predisposition to obesity 
and other future comorbidities. This 
association may be attributed to a stimulus or 
an insult occurring at a critical developmental 
period, in which the fetus produces the most 
appropriate phenotype for its survival. This 
fact leads to the development of irreversible 
anatomical, endocrine and/or metabolic 
adaptations with late consequences that may 
manifest in childhood or in adulthood5,12-13 
especially within a social context of greater 
vulnerability. 21 
Changes in tissues’ cellular composition, 
which are induced by suboptimal intrauterine 
conditions, may influence the post-natal 
physiological function. Evidence suggests that 
the liver may be a target organ for metabolic 
programming, undergoing epigenetic, 
functional and structural changes after the 
exposure to an unfavorable intrauterine 
environment, which may increase the risk of 
future cardiometabolic diseases.46 
Newborns small for their gestational age and 
with height déficit in childhood run increased 
risk of developing cardiovascular disease later 
in life, especially when the height déficit is 



followed by increased weight gain.47 Thus, the 
linear growth routine assessment and weight 
gain monitoring in the first two to three years 
of life are potential strategies to control child 
obesity and to prevent chronic non-
communicable diseases, including, the 
cardiovascular ones.14 
Similarly, the correlation between birth 
weight and risk factors of cardiovascular 
disease has been studied in the recent 
decades. The low birth weight was associated 
with the later development of a number of 
disorders including abdominal adiposity, 
arterial hypertension, dyslipidemia, insulin 
resistance, hyperinsulinemia, glucose 
intolerance, type 2 diabetes mellitus, 
metabolic syndrome and cardiovascular 
disease.15,48-50 Fetal macrosomia was also 
associated with the later development of 
obesity, type 2 diabetes mellitus and 
dyslipidemia.51 
The genetic mechanisms involved in the 
genesis of obesity are still not fully 
understood; however, the main goals of the 
epigenetic research on obesity include: a) 
seeking epigenetic markers to predict future 
health problems or to detect individuals at 
higher risk; b) understanding the 
environmental factors associated with 
obesity that are able to modulate gene 
expression, thus affecting epigenetic 
mechanisms; c) studying new therapeutic 
strategies based on nutritional or 
pharmacological agents able to change 
epigenetic marks. 52 
Thus, studies show that intrauterine and post-
natal nutrition as well as lifestyle may affect 
health programming and the future risk of 
obesity and chronic diseases. These current 
evidences should be taken under 
consideration in the formulation of public 
policies to reverse the increasing obesity 
rates and other early and late comorbidities. 
Further studies are necessary to assess the 
impact of infant feeding and, especially, 
breastfeeding, complementary feeding and 
the composition of infant formula in reducing 
the risk of obesity and other related diseases 
in future generations. 
Similarly, one should consider the policy 
guidelines related to quality pre-natal care in 
order to prevent intrauterine insults as well as 

the appropriate follow-up in the peri- and 
post-natal care period to identify and to 
correct risks associated with chronic non-
communicable diseases in adulthood. 
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